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 يسرى حسان
ـسـرح بــآداب اإلسـكـنـدريـة.. تــفـوق فى الـدراسـة ا
وعـيـنــوه مـعـيــداً بـعـد الــتـخـرج.. ثـم حـصل عـلى
ـاجـسـتـيـر مـؤخـراً.. وخالل هـذه الـرحـلـة أخـرج ا
ـــهــمــة.. آخـــرهــا «بــيت ــســـرحــيــات ا عـــدداً من ا
الــدمــيــة» الــتـى حــصــلت عــلـى ثالث جــوائــز فى
صرى.. أحسن ـهرجان القومى األول للمسرح ا ا
ان إمام ثلة صاعدة إل مـخرج صاعد أحسن 
أحـسن سـيـنـوغـرافـيـا لـصـبـحى الـسـيـد.. وحـالـياً
يـعمل عـلى عرض جـديـد «القـرد كثـيف الشـعر»..
ـشكلة أن مـعه صبحى السـيد أيضاً.. ربـنا يستر ا

على العروض األخرى!
سـرح بروح الـهواية لم وألن يـاقوت يـتعـامل مع ا
يـــكــــتف بـــإخـــراج عـــرض كـل عـــام وشـــكـــراً.. ولم
يـسـتـهلك نـفـسه فى عـروض «سـوقى» أو غـيـرها..
حـول قصـر الـتذوق بـسـيدى جـابـر إلى قبـلـة لكل
ـســرحـيــ الـشــبـاب.. ورش لــلـكــتـابــة.. وأخـرى ا
لـإلخـراج.. وثــالــثـة لــلــتـمــثــيل.. جـلــســات قـراءة
مـسرحيـة وغيرهـا.. كله دون أجر.. عـمل تطوعى

وإذا احتاج األمر إلى نفقات يتحملها هو.
سرح أصبحوا بالعشرات.. رواد الـقصر من هواة ا
.. هل ينتظر وهوبـ والـورش أفرزت الكثـير من ا
أى دعم من أى جـهة حـتى يكـون هنـاك إنتاج? لم
ـاذا ال نــقـيم يــنــتـظــر.. جـاءته فــكـرة لــطــيـفــة.. 
مــهــرجــانـاً مــســرحــيـاً بــدون إنــتــاج.. يـعــنى إيه?
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بادرة وتـطبيق هـذا النمـوذج فى كل أقاليم عـلى ا
مـصر.. وبدالً من أن تـقدم فرقـة القصـر أو البيت
أو غـيرها عرضاً واحداً فى العام يستمر يوم أو
كـنها أن تـقدم أكـثر من عرض ثالثـة بالكـثيـر.. 
فى الـعــام الـواحــد.. وتـضــاء كل مـواقـع الـثــقـافـة

اجلماهيرية طوال العام.
عـروض بال إنتاج.. الـفكرة لـيست جديـدة طبعاً..
لـكن تـنفـيـذهـا فى حـضن الـثـقافـة اجلـمـاهـيـرية
ــسـرح.. ـا هــو اجلــديـد.. مــاذا تـنــتــظـر إدارة ا ر
عـليهـا أن تتلـقف هذه الفـكرة وتبـدأ فى تنفـيذها
ـا ال يـوجـد شـخص مـثل جـمـال يـاقوت فـوراً.. ر
فى كل أقـالــيم مـصـر.. لن أقـول نــسـتـنـسـخه ألن
ذلك سـيكلفـنا الكثـير ثم إننا ال نـضمن أن يكون
واصـفات.. بسـيطة.. نـستع ـستنسـخ بنفس ا ا

به لإلشراف على تنفيذ الفكرة.
ـسـرح - أكـيـد لن تـفـعـلـها - إذا لم تـفـعـلـها إدارة ا
فـإنـنى أدعو رئـيس الـهـيـئـة الفـنـان د أحـمـد نوار
لـدراسـة األمــر مع جـمـال يـاقــوت و«تـدبـيـسه» فى
اإلشـراف عـلـى تـنـفــيـذ الـفــكـرة.. ســتـقـول إن فى
ذلك قـتـالً جلـمـال.. ســيُـقــطع الـرجل نــفـسه فى
األقـاليم.. ال تـوجد مـشـكلـة إذا كان قـتله سـيؤدى
سرحية فى أقاليم مصر.. ال إلى ازدهار احلركة ا

بأس.. نقتله!

جتربة بسيطة وأثرها عظيم

عـروض مسرحية ال تتكلف شيئاً.. بدون ديكورات
ــــــواهب أو مـالبس أو حــــــتـى إكـــــســــــســــــوارات.. ا
ــســرح مــوجــود واإلدارة مــتــعــاونـة.. مــوجــودة.. ا
رئـيسـة اإلقلـيم حنـان شـلبى.. مـدير الـفرع مـاهر
جـرجس.. مـديرة الـقـصـر نـادية نـدا.. والـشـاطرة

تغزل برجل حمار.
شـــبــاب الــورش أصـــبح لــديـــهم أكــثـــر من عــشــرة
ـهرجـان.. نحـتاج عـروض جاهـزة للـمشـاركة فى ا
نــشـرة يــومـيـة وكــتـابـاً يــوثق الـتــجـربـة.. نــحـتـاج
مـلـصـقـات دعـائـيـة.. كـامـيـرات لـلـفـيـديـو وأخـرى
تخـصصة أحمد لـلفوتوغرافـيا.. مدير الـقصور ا
زرزور قــال: حتت أمـركم.. ثم لـم يـقـدم أى شىء..
ال بـأس يشيل الـليـلة جـمال ياقـوت أليس رئـيساً

للمهرجان.. شالها.
ـهـرجــان كـان مــهـرجــانـاً بـحـق وحـقـيـق.. جلـنـة ا
حتــــكــــيـم.. نــــدوات عــــقب الــــعــــروض.. مــــوائــــد
ـتـابـعـة الـفـعـالـيـات.. مـسـتـديـرة.. نـشـرة يـومـيــة 
كـامـيـرا فـيـديـو لـتـصـويـر لـقاءات مـع الـضـيوف..
والـعـروض نــفـسـهـا جــاءت مـفـرحــة وكـاشـفـة عن
طـاقات فـنـيـة هائـلـة لم تـكن فى حاجـة إال لـرائد

ثقة.. وكان ياقوت هو ذلك الرائد.
مــاذا يـــعـــنى هـــذا «الــرغـى» الــذى أراه زائـــداً عن
ـــدعـــو جــمـــال يــاقـــوت وجتـــربــته احلـــد حــول ا
احلـيـاتيـة والـفـنـيـة? يـعنى بـبـسـاطـة أنـنـا قادرون
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 مهرجان فى لندن
للعروض السيئة

لـيس جـمـال ياقـوت شـخـصـاً عبـقـريـاً وال حـاجة..
مـيـزته الـوحـيـدة - إذا كـان فى ذلك أى مـيـزة - أنه

سرح.. يعمل فيه بروح الهواية. يحب ا
جـمــال يــاقـوت الــذى لـيـس عـبــقــريـاً وال حــاجـة
ـسرح.. تـوصل إلى صـيغـة عـبـقريـة لـلتـعـامل مع ا
ــضــطــهــد ــنــاضـل ا لـم يــعش فى دور الـــفــنــان ا
ــقــهى الــذى أســفل ويــجــلس فى بــيــته أو عــلى ا
ا الـبـيت - بيـته ال يـوجـد أسفـله مـقـهى أصال ور
تـكون هـذه مـشكـلـته الوحـيدة فـى احليـاة - ويضع
أل الـدنـيا يـده عـلى خـده مـنـتـظـراً الـفرج.. ولـم 
صـراخاً عن مـعانـاة فنـانى األقـاليم الـبعـيدين عن

الضوء والرعاية.
هــــذا اخملــــرج الـــذى ال تــــبــــدو عــــلـــيـه أى مالمح
لـلـعـبقـريـة لـديه زوجـة وأوالد يـحـتـاجـون طـعـاماً
سـرح - بالنسـبة للـهواة يعنى وشـراباً ومسكـناً.. وا
- ال يـــوفــر هــذه االحــتــيــاجــات.. أنــشــأ مــشــروعه
اخلـاص وجنح.. وبدالً من انـتظـار عائـد مادى من
ـشـروع هـو الـذى يـنـفق عـلى ـسـرح أصـبح هـذا ا ا

سرح. ا
هـنـاك كـثـيــرون - أكـيـد تـعـرفـهـم - يـتـعـامـلـون مع
ـثـلـون ومـخـرجون.. ـسـرح بـفلـوسـهم.. كـتـاب و ا
ــوهـبـة وجـدت قـبل جـمـال يـاقــوت لـيس مـنـهم.. ا
الـفـلوس.. وألنه شـاطـر دعمـهـا بـالدراسـة بـعد أن
حــصـل عــلى بــكــالــوريـوس جتــارة الــتــحق بــقــسم

: بورسعيد محمود ياس
سرح عرفت نوادى ا
منذ 80عاماً
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لوحات فاروق حسنى
 فى متحف هيستون األمريكى

متـحف هيسـتون لـلفن بـالواليات
ــتـــحـــدة األمــريـــكــيـــة كـــان عــلى ا
مــــوعـــد أول أمس «الــــســـبت» مع
افــتــتـــاح مــعــرض الـــفــنــان فــاروق
حسـنى الـذى يسـتمـر حتى األول

من سبتمبر القادم.
ــــعــــرض الــــذى يــــضم حــــوالى ا
30 لوحة تشكيلية أجنزها

ى خالل ــصـرى الــعـا الــفـنــان ا
ــــنــــقـــضـى يـــقــــام حتت الـــعــــام ا
عنـوان «طاقـة التـجريـد». حفل
االفـــتــتـــاح حــضــره الـــعــديــد من
الـــــــشــــــخــــــصـــــــيــــــات الــــــفـــــــنــــــيــــــة
ـــيــة وعــلى والــســيـــاســيــة الـــعــا
هـــامـــشه عـــقــد فـــاروق حـــســنى
لـــقـــاء مـع نـــقـــاد ومـــحـــبى الـــفن
الــتـــشــكــيــلـى حتــدث خالله عن
رحـلته الـفـنيـة ومـراحل التـطور

التى مرت بها جتربته.
ـعرض إلى أمـريكـا بدأت رحلـة ا

وأطـفـاالً وشــيـوخـاً خـرجت لــتـشـهـد
وقـــــــائـع هــــــذا الـــــــيـــــــوم الـــــــذى بــــــدأ
بـاستقبال الـضيوف بالـطبل البلدى
ـزمـار واخلـيـول الـراقـصـة مروراً وا
بـــــوضع حــــجـــــر األســــاس وانــــتــــهــــاء

باحلفل الفنى.
بـرنامج احلفل تـضمن إنشـاداً دينياً
ــعــهــد الــديـــنى بــالــقــريــة لــطـالب ا
وأغــــانى شــــعــــبـــيــــة قــــدمـــهــــا طالب
مــــــدرســـــــة احلـــــــجــــــر اإلعـــــــداديــــــة
ومـدرسـة كـوم احلـاصل اإلعـداديـة
وألعاباً شعبـية للبنات والبن وفى
الـــنــهـــايــة قــدم طالب مـــدرســة كــوم
ــسـرحى «حتت احلـاصل الــعـرض ا
ــــشـــرط» تــــألـــيـف ورشـــة الــــعـــمل ا
إشــراف عـــاشــور ســـويــطـى ديــكــور
أحــمـــد بــشــارة مــوســيـــقى شــعــبــان
عـــصـــفــــور إدارة مـــســـرحــــيـــة عـــلى
راقى وعــمــرو خــالــد وســاعــد فى
ــقــصـــود صــبــحى اإلخـــراج عــبـــد ا
ـــســيـــرى ومــحــمـــد عــبــد وأحــمــد ا
اجملـــــيـــــد إخـــــراج عـــــبـــــد الـــــعـــــزيــــز

محمود.
ــــشــــروع كـــمــــا يــــقـــول عــــنه وهــــذا ا
الــفــنــان د. أحــمــد نــوار يــســتــهــدف
ـرحـلـة اإلعـداديـة ويـشمل تالمـيذ ا
فـــــنــــون األدب مـن قــــصـــــة وشـــــعــــر
وفــنـــون تــشــكـــيــلــيـــة وأغــان وألــعــاب
شــــعــــبـــيــــة فــــضال عن احلــــكــــايـــات
واألمــثــال الــشــعـــبــيــة الــتى جــمــعــهــا
الـتالمـيـذ من أجـدادهم وجـيـرانهم
باإلضافة إلى اشتراكهم فى تأليف
عـــمل مــســـرحى يــعـــبــر عــنـــهم ويــتم

عرضه فى مسرح اجلرن.

كـوم احلـاصل قــريـة صـغـيــرة تـابـعـة
حملــافــظــة الــبــحــيــرة لــو لم تــعـرف
أنـها تـابـعـة لهـذه احملـافـظة لـظـننت
نــــفـــــسك فـى إحــــدى قـــــرى الــــريف

األوربى.
مـــــشـــــروع بـــــســـــيط جـــــعـل من هـــــذه
ــوذجـــاً لــلــقـــرى الــراقــيــة الــقـــريــة 
أهــالى الــقـريــة قـرروا أن يــحـافــظـوا
عـلـى الـبــيــئــة اتــفـقــوا جــمــيــعــاً عـلى
ذلك لن جتــد ورقـة أو حــتى عـقب
ـرات وأزقة سـيجـارة فى شـوارع و

الـــقــريـــة.. الــشـــوارع الــرئـــيــســـيــة 
رصـفها.. التـرعة التى كـانت تخترق
القـريـة من أولـهـا آلخـرهـا  ردمـها
ـــــشـى مـــــزروع وحتـــــويــــــلـــــهــــــا إلـى 
بالنـجيـلة واألشجـار.. حديقـة بطول
القريـة.. وفى التـقاطعـات الرئيـسية
ثـــــمـــــة مــــيـــــادين صـــــغــــيـــــرة مــــزيـــــنــــة
بــــــالـــــرســــــومـــــات والـــــورود.. وحــــــتى
الـــبـــيـــوت أخـــذت ســـمــــتـــًا بـــســـيـــطـــًا
وجـــمـــيًال بــــعـــيـــدًا عن الـــتـــشـــوهـــات

صرية. عتادة فى القرى ا ا
لـم يـــــكــــتـف األهــــالـى بـــــذلك فـــــقــــد
خـــصـــصــــوا قـــطـــعــــة أرض إلقـــامـــة
مركـز لـلشـباب ثـم منـعـوا التـدخ
ســـواء فى الـــبــيـــوت أو فى احملالت
الـتجاريـة.. من يدخن يـدفع غرامة
ـارسـة الــريـاضـة فى ويـحــرم من 

دة شهر. مركز الشباب 
جـديـد هـذه الـقـريـة وقـوع االخـتـيار
عــلـيــهـا لــتـكــون إحــدى الـقــرى الـتى
يـنفذ فيـها مشـروع «مسرح اجلرن»
الـذى تـتـبـنـاه هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة
ويـــــشـــــرف عــــلـــــيه اخملـــــرج أحـــــمــــد

إقـليم غرب ووسط الـدلتا وسـعيد
الــهــمـشــرى مــديــر الــفــرع الــثـقــافى
بــالــبـحــيــرة واخملــرج عــبــد الــعــزيـز
ـــــشــــرف الــــفــــنـى عــــلى مــــحــــمــــود ا
النـشـاط وعـدد كبـيـر من الـقـيادات
الــــشـــعـــبـــيـــة والـــتــــنـــفـــيـــذيـــة ورجـــال

. ثقف اإلعالم وا
اجلـــــمـــــيـل فى األمـــــر أن الـــــقـــــريـــــة
بـــأكـــمـــلــهـــا رجـــاالً ونـــســاء وشـــبـــابــاً

إسمـاعيل.. وقـام محـافظ البـحيرة
الـــلـــواء مـــحــمـــد شـــعـــراوى ورئـــيس
الهـيـئـة د. أحمـد نـوار بـوضع حـجر
ـــاضى ـــســـرح األســبـــوع ا أســـاس ا
فى حـــــضــــور عــــلـى شــــوقـى رئــــيس
ــالــيــة ــركـــزيــة لــلــشـــئــون ا اإلدارة ا
واإلدارية ود. أحمـد األبحر رئيس
ــــــركـــــــزيـــــــة لــــــلـــــــدراســــــات اإلدارة ا
والـــبـــحــوث وحـــنـــان شـــلــبـى رئــيس

 اللواء شعراوى ود. نوار يضعان حجر األساس

ــــــاضـى حــــــيث فـى فــــــبــــــرايـــــــر ا
أمضـى ثالثة شـهـور فى مـتحف
الـفن بـواليـة مـيـامى وكـتب عـنه
ـــتـــحــدة الـــنـــقـــاد فى الـــواليــات ا

واستقبل بحفاوة بالغة.
ومن بـ الـكـتـاب الذيـن تـنـاولوا
جتـــربــة فـــاروق حــســنى الـــنــاقــد
األمـــــــريــــــكـى الــــــشــــــهــــــيــــــر  «دان
كـامـيــرون» الـذى ذكـر أن فـاروق
حـــــســــــنى لــــــديه الـــــقــــــدرة عـــــلى
تــضـــمـــ أى نــوع من الـــبــيـــئــات

البصرية احمليطة..
وتــــعـــتــــبــــر الـــعــــفــــويـــة جــــزءاً من
اجلــاذبـيـة الــفـوريــة الـتى حتـظى
بـهــا لــوحــاته حـيـث إن الـلــمــسـة
اجلـريـئة لـفـرشاته يـعـززها وابل
ــرتـبــطـة بــهـا أو ـاءات ا مـن اإل
ــتـنــاثــرة بــبـســاطــة عـلـى سـطح ا
الـلوحة كـما لو كـانت نتاج حدث

عفوى. 

فاروق حسنى فى مرسمه 

 الرحبانية.. عندما يكون
سرح الغنائى صاحب قضية ا

 مهرجان فى لندن
للعروض السيئة
 مهرجان فى لندن
للعروض السيئة
 مهرجان فى لندن
للعروض السيئة
 مهرجان فى لندن
للعروض السيئة
 مهرجان فى لندن
للعروض السيئة

 مخرجو القصور 
فى انتظار الشيك
 مخرجو القصور 
فى انتظار الشيك
 مخرجو القصور 
فى انتظار الشيك
 مخرجو القصور 
فى انتظار الشيك
 مخرجو القصور 
فى انتظار الشيك
 مخرجو القصور 
فى انتظار الشيك

 الرحبانية.. عندما يكون
سرح الغنائى صاحب قضية ا
 الرحبانية.. عندما يكون

سرح الغنائى صاحب قضية ا
 الرحبانية.. عندما يكون

سرح الغنائى صاحب قضية ا
 الرحبانية.. عندما يكون

سرح الغنائى صاحب قضية ا
 الرحبانية.. عندما يكون

سرح الغنائى صاحب قضية ا
 اجلميلة والوحش
على مسارح برودواى
 اجلميلة والوحش
على مسارح برودواى
 اجلميلة والوحش
على مسارح برودواى
 اجلميلة والوحش
على مسارح برودواى
 اجلميلة والوحش
على مسارح برودواى
 اجلميلة والوحش
على مسارح برودواى

شروع اكتشاف  الغرض من ا
واهب ورعايتها ا

: بورسعيد محمود ياس
سرح عرفت نوادى ا
منذ 80عاماً

: بورسعيد محمود ياس
سرح عرفت نوادى ا
منذ 80عاماً

: بورسعيد محمود ياس
سرح عرفت نوادى ا
منذ 80عاماً

: بورسعيد محمود ياس
سرح عرفت نوادى ا
منذ 80عاماً

: بورسعيد محمود ياس
سرح عرفت نوادى ا
منذ 80عاماً

cyan magenta yellow black File: 1-32 new�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـسـيطـرة فى مـسرح الـيـوم هى اخملرج فـلم يـعد اخملـرج مـجرد > إن الـقوة اخلالقـة ا
ا فـنان بحكم حقه الـشخصى لقـد كتب النقاد عن لـير (بروك) وتارتوف منظم وإ

ؤلف. (بالنشون) ناسب إلى اخملرج دور ا

ـبـدع فـإن كـبـار اخملـرج هـم أولئك > بـالـرغم من أن اخملـرج احلـديث انـتـحل لـنـفـسه مـهمـة ا
سرح وأن العديد من اخملرج مثل وكتاب ا الذين جنحوا فى ذات الوقت فى إبراز مواهب ا

عاصرين يتمنون أن يبلغوا ما حققه بريخت. ا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

سرحية «ترلم لم» إخراج أشرف زكى. > الفنان سمير غا مشغول هذه األيام فى بروفات ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

صرى «مربى اخلنازير» .. نص لـبريخت سرح ا  الترجمة فى ا

12  من  مايو 2008  العدد 1244  من  مايو 2008  العدد 44

 من كتاب حالم بالعدل  مسرح ألفريد فرج  تأليف :
 د. زكى محمد عبدالله- سلسلة كتابات نقدية -

الهيئة العامة لقصور الثقافة  2005

فتوح نشاطى وعزيز عيد

عهد جوته باإلسكندرية. > مسرحية «مارا صاد» لبيتر فايس يتم عرضها يومى 21 و22 مايو 

≈ZGôŸG ∫ÉªL

التوثيق
سرحى .. ا
د. كمال
عيد: يوضح
أهميته
 صـ 25

لوحة الغالف اجلميلة والوحش..  
على مسرح  وستشتر برودواى

فرقة احلركة ماذا فعلت مع الفأر الذى 
فى بيتنا? اإلجابة يقدمها أحمد خميس صـ 14

اغوط فاصل  مهرجان ا
كوميدى ساخر صـ9

الواقع 
الفكرى
فى الدراما
األمريكية 
يرصده

أم بكير 
صـ 21

صالح سعد
وقانون.. هيال هوبّا صـ11

اللغة والتخييل فى عرض
 «أوسكار والسيدة الوردية» 

يكتب عنها محمد حامد السالمونى صـ

سرح بالطقوس  عالقة ا
ومدى استفادته منها .. 

يحللها عبد الغنى داود صـ 24 - 25 

ـسرحيـة والتلـيفزيـونية مـازالت عروض والت ديزنى ا
ذات بـريق وجــاذبـيـة لـلــجـمـيع حـتـى أن أكـبـر مـسـارح
ـسرحـية أوربـا وأمريـكا تـلـجأ إلـيهـا إلنعـاش احلـركة ا

وجذب اجلمهور.
سارح التى استقطبت عروض والت ديزنى ومن هـذه ا
لــديـهــا مــســرح وســتـشــتــر بــرودواى وذلك مــنــذ عـدة
ــســرح رائــعــة والت ديــزنى ســنــوات مــضت.. ويــقــدم ا
ـأخـوذ عن الـفـيـلم الذى رشح «اجلـمـيـلة والـوحش» وا
جلــائـزة األوســكــار مـؤخــرا ويــضم الــعـرض أغــنــيـات
.. إضــافـة إلى الـفــيــلم.. والــتى كـتــبــهـا ألن مــيــنـكــ
أغـنيات كـتبت خـصيصـاً للعـرض كتـبها هـوارد أشمان
ـســرحـيــة تـتــنـاول الــقـصــة الـكالســيـكــيـة لــلـفــتـاة وا
اجلـمـيـلـة بيال الـتى خـرجت تـبـحث عن والـدهـا الذى
ـة.. ويــشـاهـدهـا خـرج ولم يــعـد فـتــدخل قـلـعــة قـد

الوحش ويقبض عليها وتتوالى األحداث..
ـا للـعروض سـارح تـقد يـعد مـسرح وسـتـشتـر أكثـر ا
حــيث يـقــدم عــروضه طــوال الـعــام.. يــقــوم بـبــطــولـة
الـعــرض جـاكى مـاسـون وتـوم جــونـز وجـورج كـارلـ

وهـــارى بــــيالفــــونـت وأخـــرجــــته أســــرة والت ديــــزنى
الفنية..
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سيـرة حياة بـطرس األكبـر أو إيفـان الرهيب
كـما أنه استـعمل مـساحـة خشبـة األوبرا كـلها
فى كل مـنظر من اخلمـسة والعشـرين منظرا
الــتى تــقـع فــيــهــا األحــداث. وأمــر بــبــنــاء بـرج
ـــثل درج بـــيت هـــائل يـــســـيـــر عـــلـى عـــجل و
ــــرابــــيــــة وقــــد تــــكــــلف هــــذا الــــبــــرج مــــائــــة ا
وعـشـريـن جـنـيــهـا ووكل اخملــرج مـهــمـة دفـعه
إلى األمــام وجــذبه إلى اخلــلف إلى أكــثـر من
عـشـرين عـامال فـكـانت تـتـجـاوب أصداء نـقل
هـذا الـبـرج الـضـخم وكـأنهـا عـاصـفـة رعـدية
وكــان ازدحــام كل مــنـظــر بــاألثــاث والــســتــائـر
ـنظر إلى ـسرح عنـد تغيـير ا يـضطر عـمال ا
إحـــــداث ضــــوضـــــاء صـــــاخــــبـــــة قــــوامـــــهــــا دق
سـاميـر وذلك كـله لم يكن يـسـمح للـمتـفرج ا
سـرحيـة بطـريقـة سلـيمـة فيـنقطع تـابعـة ا
لــــــذلك تــــــيـــــار الــــــتـــــأثــــــيـــــر فى حــــــيث إنـه من
أســـــــاســــــيــــــات عــــــمـل اخملــــــرج وصل أجــــــزاء
ــكـن حـــتى يـــراهــا ـــســرحـــيـــة بـــأســـرع مـــا  ا

تفرج سلسلة مستمرة ال تنقطع. ا
وعـمـد عـزيـز عـيـد إلى مــحـاولـة تـغـطـيـة هـذه
الــضــوضـــاء بــاســتــخـــدام مــوســيــقى يـــعــزفــهــا
أورسـكـتـرا الـرقة لـتـهـدئـة أعصـاب اجلـمـهور
ــنــكــرة خـــلف الــســتــارة وتــغــطــيــة األصـــوات ا

فكان هذا أشد نكرا.
ـنـاظـر وتكـدسـهـا وإصرار ونـظـرا لـضـخامـة ا
اخملــرج عـــلى إظــهـــارهــا كــامـــلــة الــبـــنــاء ومــا
يـسـتـتـبـعه ذلك من بطء شـديـد فى تـغـيـيـرها
ـسرحيـة فى اللـيلة األولى فقـد طال عرض ا
إلى الــثـــانـــيــة والـــنــصـف صــبـــاحــاً حـــتى ضج
ـشـاهدين من الـوزراء والـنواب وكـبار جـميع ا
الــشـــخـــصــيـــات واألدبــاء والـــنـــقــاد وغـــيــرهم

لل. وأحسوا با
وقــــد الحظ فــــتــــوح نــــشــــاطى أثــــنــــاء قــــيــــامه
بـالـتــمـثـيل بــعـضـا مـنــهم وقـد غـلــبه الـنـوم بـ
نـظر كـان يسـتغرق منـظر وآخـر ألن تغـييـر ا
وقــتــا أطــول من فــتـرة تــمــثــيــله ومن األمــثــلـة
ـنـظـر األخـيـر اسـتـغرق عـلى ذلك أن تـغـيـيـر ا
خمسا وعشـرين دقيقة فى ح لم يستغرق

تمثيله إال ثوانى معدودات.
لــذلك فــقــد اضــطــر عــزيــز عــيــد فى الــلــيــلــة
ـشاهـد وحذف الـتالـية إلى اخـتصـار بعض ا
الــبــعض اآلخــر كــمــا أعــاد تــرجــمــة بــعــضــهـا
ـعنى فى ترجـمة حـرفية أدت إلـى استغالق ا

واقف. الكثير من ا
وبـاختصـار أستطـيع أن أقول إن هذا الدرس
ـعـرفـة قد ـسـرحـيـة أعرفـهـا تـمـام ا الـعـمـلى 
بلـور فى ذهنى مفـهوم عـمليـة اإلخراج وأتاح
لى فــهم الــقــواعــد األســاســيـة الــتى يــجب أن
أتـرسمهـا فى حيـاتى عنـد القـيام بـإخراج أية

مسرحية.
ـقــارنـة ال تــعـفــيـنى من تــأكـيـد عـلـى أن هـذه ا
تـقـديــرى خملـرجـنــا الـكـبـيــر عـزيـز عــيـد فـهـو
صــاحب الــفــضل عــلى نــهــضــة رمــسـيـس ومـا
تالهـا من نـهـضـات ولـكن شـهـدت له أعـمـاال

مسرحية ناجحة.

يـحــدثـنـا فـتـوح نـشـاطـى فى كـتـابه: «فـنـان فى
بــاريس» (كــتـاب الــيـوم الــعــدد الـثــانى يـنــايـر
1969) عـن أوجـه الــــــــــشـــــــــــبـه بــــــــــ اخملــــــــــرج
الـــفـــرنــسـى شــارل ديـالن وعــزيـــز عـــيــد فى
األسـابـيـع األولى من وصـوله إلى بـاريس عـام
1937 فـــقـــد شـــاهـــد مـــســـرحـــيـــة «يـــولـــيـــوس
ــــســـرح قــــيـــصــــر» من إخــــراج شـــارل ديالن 
األتـيـلـيـيه وشـهـد بـإبـداع اخملـرج خـاصـة وأن
ـسـرح والصـالـة متـنـاهيـة فى الـضيق أبـعاد ا
وقــد لـعب ديـالن دور كـاشــيــاس فــذهل وهـو
ـســرح فـهـو أقــرب مـا يـكـون يـشـاهــده عـلى ا
خـرجنـا الكـبـير عـزيز عـيد فـهو فى شـبهـا 
قصـر قـامته أحـدب الـظـهر يـبـرز من وجهه
الـنحـيل الـسـاخر أنف مـسـتـطيل كـأنف عـزيز
عـيد كما أن صـوته ضئيل محـتبس ومحدود
يـنم عن أغوار داكـنة وقد سـاعده صوته فى
إبـراز عواطف احلـقـد والغـيـرة واحلسـد التى
تــــــخــــــتـــــلـج فى صــــــدر هـــــذه الــــــشــــــخـــــصــــــيـــــة

الشكسبيرية.
ويـنــتـقل من احلــديث عن الــبـعــد اجلـســمـانى
إلى اإلخــراج فـيــقــارن بــ إخـراج جــاســتـون
باتى وإخـراج عزيز عـيد: «أعتـقد أنى تـلقيت
الـلـيلـة أول درس عـملى فى اإلخـراج بـعد أن
ـــة والــعــقــاب» شــاهـــدت مــســرحـــيــة: «اجلــر
ــــســــرح مــــوتـــيــــارنــــاس مـن إعــــداد وإخـــراج

جاستون باتى».
وكـانت الفرقة القـومية بالقـاهرة قد افتتحت
مـــوســـمـــهـــا عــام 1936 - 1937 عــلى مـــســرح
ـسـرحـيـة الـتى قـام بـتـرجـمـتـها األوبـرا بـهـذه ا
مع الـدكـتــور إبـراهـيم نـاجى ومــثل فـيـهـا دور

.« «راوزميخ
ــــقـــارنـــة يـــلــــخص مـــوضـــوع وقـــبـل أن يـــبـــدأ ا
ــســرحــيــة فى أن الــطـالـب راسـكــولــيــنــكـوف ا
عــبـــوس شــديـــد الـــكــبـــريــاء عـــلى الـــرغم من
طـهارة قلـبه آمن بفـلسفـة نيـتشة الـتى تنادى
بـــعــبـــادة الــقــوة وكـــانت قــد ســـادت أوربــا فى
نــهــايــة الــقــرن الــتــاسـع عــشــر. خــيل أنه إلــيه
عـبقرى فوضع نـفسه فوق القـانون وتساوى
فى نـظـره اخليـر والـشـر وأصـبح يـحق له أن
يـحــطم الـعــقـبــات أيـا كـانـت لـيـســتـكــمل نـضج
شـخــصــيــته. تــســاءل يــومــا: لــو كــان نــابــلــيـون
صـــــــادف فـى طـــــــريــــــــقه إلـى اجملـــــــد عــــــــوائق
وعـثـرات هل تراه كـان يـتراجع أم يـتـقدم فى

جرأة ?
ـرابية وكانت إجـابته علـى هذا السـؤال قتل ا
ـتاز عن العـجوز «ألـيونـا» ليـثـبت لنـفسه أنه 
الــنــاس بـقــوة جــبــارة تــتــسـامـى عن اخلــضـوع
لــلـقــوانـ والــضـمـيــر لـكــنه مـا أن انــتـهى من
ـته حــتى أصـبح فــريـسـة آلالم مــبـرحـة جــر
وشـعــر بـعــزلـته بــ الـنــاس ولم يـطق الــبـقـاء
حــتى مع أمه وأخـته وهـجــر اجلـمـيع لـيـتـردد
عــلى احلـــانــات ويــخـــتــلط فـــيــهـــا بــاألوســاط
الــوضـــيــعــة بــهـــا الــتــقى بـــالــســكــيـــر الــعــجــوز
مـــومالدوف وقص عـــلـــيه الـــعـــجــوز كـــيف أن
كسـله ولـسانـه البـذ وإدمـانه اخلمـر قـد أثر
فى أســــرتـه فــــأصــــيــــبت زوجه بــــداء الــــسل
واحـــتـــرفت ابـــنـــتـه ســونـــيـــا لـــلـــدعـــارة لـــتـــقــوم

من مآسى فاجعة هذا من الوجهة التحليلية
أمــا من الـوجــهـة الــشـكــلـيـة ولــكى يـتــمـكن من
ـــســرحــيــة (35 الـــتــغــلب عـــلى كــثـــرة مــنــاظــر ا
ـركـز فـلم يزحم منـظـرا) عـمد إلى اإلخـراج ا
سرح بغيـر األثاث الضرورى وقسم خشبته ا
إلى قـــســـمـــ وأحــــيـــانـــًا إلى ثالثـــة فـــمـــا أن
يــنــتـهـى الـتــمـثــيل فى قــسم من األقــســام حـتى
يــنـــطــفئ الـــنـــور لــيـــشع فى قـــسم آخـــر وثــبت
ـــســرح. وهــذا مـــنــظـــر الــدرج فى مـــنــتـــصف ا
الــــدرج يـــــعـــــود ثـالث أو أربع مـــــرات لـــــيـــــكــــون
مـسرحـا لألحداث وجلـأ أيـضا إلى الـستـائر
وأحـيـانـًا إلى الـلـوحـات اخلــلـفـيـة وكـان يـنـتـقل
بــــواســـــطـــــة األضـــــواء من لـــــوحـــــة إلـى أخــــرى
نـتهـى السـرعة والـبـساطـة ويـجرى كل ذلك
فى حــدود الـصــدق والــدقـة واجلــمـال. فــنـحن
أمـــام لــــوحـــات بــــارعــــة خـــاطــــفـــة تــــتـــتــــابع بال
ضــوضـــاء وفى ســحـــر مــعــجـــز لــتــحـــدثــنــا عن

كبرياء راسكو لنيكوف وتأنيب ضميره.
كــمـا حتــدثــنـا عن نــبل ســونـيــا بـائــعـة الــهـوى
وبــؤس األب مــارمــيالدوف وحـــنــكــة احملــقق
بورفير وتسامحه ح يفلت اجملرم من يده
ويـنـصح راسـكو لـنـيـكوف بـأال يـحـتقـر احلـياة
ألنـــهــا هـى الــتـى ســتـــســـاعـــده عــلـى الــعـــيش

والتغلب على تأنيب الضمير.
أمـــا مــخـــرجــنـــا عــزيـــز عــيـــد فــقـــد خــرج من
ـفهـوم مـخالف كل سـرحيـة  دراسته لـهـذه ا
اخملــالـفــة إلخـراج جــاسـتــون بــاتى فـقــد تـوج
إطـار مــســرح األوبــرا بـتــاج ضــخم يــرمـز إلى
عهد القيصرية وكأننا مقبلون على مشاهدة

بـــأودهـم فـــعـــطف راســــكـــولـــنـــيـــكــــوف عـــلـــيه
واصـطحبه إلى منـزله وقضى العـجوز نحبه
حتت عـــجالت إحــــدى الـــعـــربــــات ويـــســـاعـــد
الطـالب األسرة الـبائـسـة ويحـنو عـلى الفـتاة
الـتى هـدمت حـيـاتـهـا مـثـله وقـد أحس بـأنـها

ملجأه الوحيد فى هذا العالم.
وفى هـــذه األثــنـــاء يــكـــلف الــقـــاضى بـــورفــيــر
سـامـيـوتـوف بــالـتـحـقــيق وتـشـاء الـصـدف أن
يـطـلع عـلى مقـال بـتـوقـيع الـطـالب يـشـيـر فيه
ــــتـــازة تـــمــــلك حق إلى أن هــــنـــاك طـــبــــقـــة 
ارتــــكـــاب اجلــــرائم فــــتـــتــــجه شــــكـــوكه نــــحـــو
الــــطــــالـب خــــاصــــة وأن له عالقــــة ســــابــــقــــة
بـالـقـتـيـلة فـيالحـقه فـى حذر ودهـاء ألنه ال
ة. ـلك بـرهـانـا مـاديا عـلى اقـتـرافه لـلـجـر
ولـكـن يـقـظـة الــطـالب تـفـوت عــلـيه أغـراضه
ويـــكـــاد أن يـــنـــجـــو بـــنـــفـــسه ولــــكن هل يـــحق
إلنـــســـان أيـــا كـــان أن يـــعــــتـــدى عـــلى احلـــيـــاة
ـقـدسـة دون عـقـاب? صـحـيح لم اإلنـسـانـيـة ا
تـسـتـطـع الـعـدالـة أن تــقـتص من هـذا اجملـرم
ـتـه فى مـهـارة وحذق الـذكى الـذى دبـر جر
ولـكن هـاتـفـا كـان يـهـيب بـه أن راحـة ضـمـيره

ته. لن تعد إليه إال يوم يكفر عن جر
ــــســـرحـــيـــة مـن الـــســـوقـــة وأغـــلـب شـــخـــوص ا
والــطــلــبـة والــعــمــال والــدهـمــاء وقــد أعــطــانـا
اخملـــرج جـــاســتـــون بـــاتى صـــورة حـــيـــة مـــؤثــرة
ـسرحـية  ومـا يتـفاعل عمـيقـة عن مضـمون ا
فى نـفــوس أبــطــالـهــا ووضــعـهم فـى إطـار من
الفقر والكآبة يـجعلنا نحس بآالمهم وبؤسهم
وركـز أضــواءه عـلى مــا يـعــتـلـج داخل نـفــوسـهم
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سـرح فى تقـد الفـرص التـى حازها سـرحيـة فى تكـنولـوجيـا ا > سـاعدت الـتطـورات ا
ـة حلت مـحلـها ـسرحى خـاصة فى مـجال اإلضـاءة. فمـصابـيح الزيت الـقد ـشـهد ا ا

اإلضاءة الغازية سنة 1820.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
كان يوماً مشهوداً ونـحن نستقبل فرحة أهالى
كـوم احلاصل الفـرحة التـى استقـبلتـنا ونحن
ـشـروع مـسرح نـحـتـفل بـوضع حـجـر األسـاس 
اجلرن بـهـذه القـرية الـنظـيـفة والـنظـافة هـنا
ـعـانى الـتى نـحــتـاج إلـيـهـا خـاصـة وأن أحــد ا
أهــالى الــقــريــة قــد قــامــوا بــتــجــمــيل شــوارع
وحــوارى الـــقــريــة بــحـــيث أصــبــحـت مــؤهــلــة
الســــتـــقـــبــــال مـــشــــروع اجلـــرن بل مــــؤهـــلـــة
الســتــقــبــال احلــيـاة بــشــكل يــدعــو لالحــتـرام

والتقدير.
ــا إن بــنـــات وأوالد كــوم احلـــاصل ضـــربــوا - 
قــدمــوا من فــنـون - مــثــاالً رائــعـاً فـى كـيــفــيـة
اسـتــنـهـاض الـطـاقــات الـفـنـيـة الــكـامـنـة الـتى
تـتـسم بـالــبـسـاطـة واجلـمـال فى آن واحـد ولم
أكن أتـخــيل تـلك الـنـتــيـجـة الـرائـعــة لـبـنـاتـنـا
ـرحــلـة اإلعــداديـة وهم وأوالدنــا من تالمـيــذ ا
يجـمعون مـأثورهم الشـعبى (حكـايات - أمثال
- أغـان - ألـعاب) إضـافـة إلى إبداعـهم الـقروى

من شعر وقصة.
شروع يـؤسس إلبداعية كبـيرة ننتظر إن هذا ا
منـها الكثـير مستـقبال إضافة لـكونه مشروعاً
وطنيـاً يراهن على مشـاركة أبنائـنا فى صياغة
مــســتـقــبــلــهم ووعــيـهـم اجلـمــالى كــمــا يــعـزز
شـاركة وإقـامة االنـتـماء ويـتيح الـفرصـة فى ا
ــشــرفــ عـلى احلــوار اخلالق مع أقــرانــهم وا
ـشـروع والـتـعـبـيـر عن ذواتـهم واحـتـرام قـيـمة ا

االختالف.
إن ما رأينـاه من بهجة فى عيـون أهلنا فى كوم
احلاصل يـدعـونـا إلى مـزيـد من الـعمـل لدعم
ـشـروع الـذى نـراه يـقـدم وعـيـاً مـخـتـلـفـاً هـذا ا
يـبـدأ من النـاس لـيعـود إليـهم ونـأمل أن نضع
ـكــشـوفـة فى ـســارح ا حـجـر األســاس لـبــاقى ا

شروع عليها. القرى التى يعكف ا
ـشروع إليـجاد إن أكـثـر ما أسـعـدنى هو سـعى ا
خصـوصية مـصرية تقـدم مناخـاً ثقافيـاً وفنياً
ـصــريــة مــا هى جــديـرة به يـعــيــد لــلـقــريــة ا
ــلــكـون كــنــوزاً ثــريـة من خــاصــة وأن أهــلـنــا 
سـرح عـبر مالمح اإلبداع  نـتـمنى أن تـعـتـلى ا
إبـداعـهم وخـصـوصـيـتـهم الـتى سـتـعـيـد الروح
من جديـد لعدد من فنـوننا الـتى بدأت تتوارى

أمام معاول التكنولوجيا.
حتـيـة تـقـدير لـلـسـيـد الـلواء مـحـمـد شـعراوى
مــحــافـظ الــبــحــيــرة عــلـى دعــمه لــلــمــشــروع
وإلقـليم غـرب ووسط الدلتـا وللـمشـرف على
ـشـروع والــشـكــر اجلـزيل ألهــالى قــريـة كـوم ا
احلـاصل هـذه القـرية الـنمـوذجيـة التى نـحلم

أن تقتدى بها جميع قرى مصر.

نعم. اضي مسرحية «وسط الدايرة» تأليف عزة شلبى وإخراج ناصر عبد ا > مسرح الغد بالعجوزة عرض يومى اخلميس واجلمعة ا
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ه فى افتتاح فعاليات مهرجان القراءة للجميع باجليزة. سرحى «علشان ماما» لتقد > اخملرج محمد جمال الدين بدأ مؤخراً بروفات العرض ا

ـهمة الـتى حتدد بكـلمة (مـخرج) ال يتـعدى عمـرها قرنـاً واحداً ففـيما بـ نهاية > إن ا
ـسرح الـقـرن الـثـامن عـشـر ونـهايـة الـقـرن الـتـاسع عـشر حـدثت تـغـيـرات حـولت اجتـاه ا
األوربـى الـراسخ مـن وسـيط يــســعى لـتــلــبـيــة حــاجـة الــبالط إلى وســيط جــمـاهــيـرى

يستجيب لرغبات مختلف اجلماعات االجتماعية.

موسم «القصور» يبدأ منتصف مايو.. واخملرجون فى انتظار الشيك
سامح عبد السالم.. األرنب البرى
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أول أدواره دور «مــــســـتــــشـــار الــــزراعــــة» فى مــــســـرحــــيـــة
«إجيوس» انـتظم فى بـروفات فريـق التمـثيل وأحب اجلو
ألنه وجد شبـاباً يـصنعـون شيـئاً مخـتلفـاً غيـر قتل الوقت
ألول مـرة فى حـياتـه يرجتل كـانت حـالة تـمـثيـلـية صـامـتة

تعبر عن مشهد العبور فى حرب أكتوبر.
له عينان منتـبهتان كعينى األرنب أرنب برى يقظ يراقب
ـرعـى فى لـيــلــة عــرض «إجـيــوس» فــاجـأ زمالءه أجــواء ا

سرح. بوجود أرنب معه على خشبة ا
والذى لن ينـساه بـعد انتـهاء العـرض أنه ح جاء دوره فى
حتيـة اجلمـهور خـبأ األرنب وراء ظـهره وانـحنى مـحيـيًا ثم
أخـرج األرنب ورفعه ليعلـو التصفـيق والصياح وبدًال من أن
يـرد األرنب الـتـحـية انـفـلت مـنه - فـيمـا يـبـدو من الرعب -

سرح. اء أغرق  القريب من خشبة ا خيط من ا
ــدة عـام رقى بـعـد الــكـلــيـة الــتـحـق بـاخلـدمــة الـعــسـكــريـة 
ـــهـــارته فى الـــرمـى تـــرك هــذا خاللـه إلى رتـــبـــة عـــريف 
الــعــام آثــاره عــلــيه فــقــد فــيـه شـعــره الــنــاعـم الــذى مــيـزه
واكـــتـــسب االعــتـــمـــاد عــلـى الــذات والـــتــحـــمل فـى أصــعب
الــظــروف عــلـــمــته الــبــنــدقــيـــة أن يــضــرب - فــقط - فى

الـلــحــظـة الــصــحـيــحــة وال يـفــعــلـهــا إال وهــو مـســتــعـد وإال
فالرصاص لن يصيب إال بطن الفراغ.

ــسـرحـيــة ولم تـصـدق أمه أن د. ــعـهـد الــفـنـون ا الــتـحق 
ــثـل أمــامه دور جالل الـــشـــرقــاوى ضـــحك بـــشـــدة وهـــو 

«فرفور».
الئــــكـــة» (2004) تــــمــــثـــيل ــــعـــهــــد: «أقــــنـــعــــة ا قــــدم فى ا
ـة والعقاب» (2005) تمـثيل «فى انـتظـار اليـسار» «اجلر

«رجال بال رؤوس» (2006) إخراج. (2006) تمثيل
يـعــتـز أكــثـر - كــمـخـرج - بــعـرضـه «تـفـاح اجلـن» الـعـرض
الـذى عـرفه بـالـدكـتـور أحـمـد يـوسف عـزت مؤلـف النص
وهـو من أعـز أصــدقـائه اآلن كـذلك بـاآلنــسـة سـارة عـلى
زكى مــصــمـمــة الـديــكـور خــطـيــبـتـه اآلن يـذكــر من الـنص
ــطــر يـســقط لــيــنــبت زرعــاً كـذلك عــبــارة «كـمــا أن مــاء ا

يهوى ليغسل الدماء عن نابى ثعبان».
ـثل بجد مش ينـحت.. نحت جامد أن مـنتهى أمله أن (

يرى اجلمهور (حاجة حلوة.. حلوة بجد).

مصطفى يوسف..
يرفض ارتداء القبعة
 عــشق مـصـطـفى يـوسـف الـتـمـثـيل مـنــذ بـدايـة تـعـرفه  عـلى
أسـمــاء األشــيــاء احملـيــطــة به وكــانت الــبــدايـة عــنــدمــا بـدأ

بتقليد الكبار من الضيوف بعد انتهاء الزيارات العائلية.
نال علقة ساخـنة فى اإلعدادية بسبب صراحته حيث كان
قـــد  اإلعالن فى مـــدرســـته عن وجـــود نـــشــاط جلـــمـــاعــة
ا ذهب للـتقدم إليها لم يجد ال مسرح وال تمثيل التمثيل و
ـت إلى الـــفـن بـــصــــلـــة فــــعـــاد وأعـــلـن عن ذلك وال شـــيــــئـــاً 
قـابل على العقـاب الفورى من ناظر صـراحة وحصل فى ا

درسة نفسه! ا
ــارســة عـــشــقه وقــد كــان ولـم تــرجــعه هـــذه الــعــلــقـــة عن 
ـارس الـتـمـثـيل بـالـفـعـل فى الـشـبـاب والـريـاضـة من خالل
ـــســـرح اهـــتـــمـــامـه كـــله خالل فـــرق «الـــطـالئع» كـــمـــا أولـى ا
دراسته الثـانوية واجلـامعيـة فشارك فى عـدد من العروض
مــنــهــا «مــســمــار جــحــا» ومــصــيــر صــرصــار وحــلم يــوسف
ـــر وأطـــيـــاف حـــكـــايــة والـــزوبـــعـــة وإكـــلـــيل الـــغـــار والـــزمن ا

صرى وسلمى يا سالمة». وعصرى ا
الـــتـــحق مـــصـــطـــفى بـــفـــرقـــة الـــوادى اجلـــديـــد (اخلـــارجــة)

وشارك منذ انضمامه وحتى اآلن فى معظم أعمالها.
أخـرج يـوسف لـلجـامـعـة عـدداً من الـعـروض مـنـهـا: «وظائف
خـاليـة» تـأليـف محـمـد سلـمـان «أسـود فاحت» تـألـيف مـتولى

حامد «فيلم عربى» لـ«يس الضوى».
يرى مـصطفى يوسف أن احلسـاسية الفنيـة ال تقتصر على
ـولى عــز وجل كـمـا ـارســة فن بـعــيـنه ألنــهـا نــعـمـة مـن ا
يشـجع على الـعودة إلى الـتراث والـتمـسك باجلـذور والهـوية
الـتى تـعـكس حـضـارتـنـا وقـيـمـنـا وشـرطه فى ذلـك أن نـقدم
ذلك بصيغ جمالية خـاصة بنا بعيداً عن االستيراد وارتداء

قبعة األجنبى.

مصطفى الدوكى.. 
تعب من أدوار الشر

طه خليفة.. 
األول دائماً

محمد كمال.. مع العرائس تربح دائماً
و«أنا وهو» مع حسن عبد السالم.

شارك محمـد كمال أيضـاً فى تأسيس فرقة
ـصـرى» مع اخملـرج نـاصـر عـبـد «األراجـوز ا
التواب وتمـيز فى اللعب بـ«األمانة» فى هذه
الــفـــرقـــة كـــمـــا شـــارك فى عـــرض األطـــفــال
«رحـلـة ورد» كـمــحـرك لـلـعــرائس الـفن الـذى
تـمـيـز فـيه أيـضـاً ويـعـتـبـره أصـعب كـثـيـراً من

التمثيل.
فى الــتـــلــيــفـــزيــون شــارك مـــحــمـــد كــمــال فى

«أحالم هنداوى» مع اخملرج أحمد فوزى.
وهــــو يـــــحــــلم بـــــأن يــــصــــبـح أشــــهــــر مــــحــــرك
لـلــعـرائس فى مـصــر فـهـو العب قــفـاز بـانـو
ومـابت شــو وأراجـوز ويــتـمــنى أن يــظل بـ

العرائس حتى آخر العمر.

ـسـرح من بـاب  اقـتـحم مـحـمـد كـمـال عـالم ا
فــــرقـــة الـــطـالئع عـــام 94 عــــنـــدمـــا الــــتـــحق
ركز الـشباب وشارك فى عروض األطفال
ـسـرحـيـة مـنهـا «مـجـلس الـعـدل» مع اخملرج ا
مـحـمـد حـنـفى و«جـزيـرة الـذهب» مـع صـابر

مرسى.
انـــضم بــــعـــد ذلـك لـــفــــرقـــة شــــبـــرا اخلــــيـــمـــة
ــســرحــيــة وشــارك فى عــدد من عــروضــهــا ا
مـــنــــهـــا «عـــلـى الـــزيـــبـق» مع اخملـــرج مــــحـــمـــد
اخلـولى «أشياء الـليل» لـلراحل مـؤمن عبده
«افعل شيئـا يا مت» مع أشرف سند «جميل
ــلك درفــيل» و«كــلـنــا هــنـروح احلــضــانـة» وا
«طــائـــر احلظ الــســعـــيــد» مع اخملـــرج نــاصــر

عبد التواب.
كــمــا شــارك مــحــمــد كــمــال فى «عــطــيل» مع
اخملرج محمـد اخلولى على مسـرح الهناجر
و«شـــبــــاب يـــجـن» مع اخملـــرج خــــالـــد جالل ∞jô°ûdG QGô°UEG

  من حـسن حظ طه خـلـيــفـة أن كـانت أمـنـيـة عـدلى كـاسب
ـسـرحى ـســئـولـة عن الـنــشـاط ا ـعـروف هى ا ـمـثـل ا ابــنـة ا
ــثال ــدرســـته كــمــا كــان من حــسـن حــظه أن كــان جــده 
أيـــضــا اســـمه حـــســـ قــنـــديل لـــذلك كـــان الـــطــريـق أمــامه
ـهــداً لالشــتــغــال بــالــفن خــاصــة وقــد دعــته ابــنـة عــدلى
ـــدرســـة بـــعـــد مــا ـــســـرح بـــا كـــاسب أن يـــنـــضم إلـى فـــريق ا
ـدرســة بـدأ مـشـوار طه ـوهـبـة. ومـن فـريق ا تـوسـمت فــيه ا
التمثيل حيث شارك فى عرض «أوقات عصيبة» إخراج

ن عـبد الرحـمن وحصل على دوره فى هـذا العرض  د. أ
ــثل واســتـمــر خــلــيـفــة لــيــشـارك من عـلى جــائــزة أحــسن 
سرح اجلامعى مـع فريق كلية الزراعة فى عدد من خالل ا
الـعـروض أهــمـهـا «كــالـيـجـوال» إخــراج هـشـام عــطـوة وتـكـرر
ــثل وكـان فـوزه أيــضـا عن دوره فــيه عـلـى جـائــزة أحـسن 

لهشام عطوة دور فى هذا ح قدمه فى دور «سيبيون».
شــارك طه بــعـد ذلك فـى عـرض «مــهـا جــربـرســيـبــان» وقـام
بـدور «بـاربى» من إخــراج مـحـمـد عالم ويــبـدو أنه ال يـفـرط

ركز األول! فقد حصل عليه بالفعل! أبداً فى ا
ـسـرحـيـة وقـدم خالله ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا الـتـحق طه بـا
عـدداً من األدوار من مهرجـاناته اخملـتلـفة يعـد أهمـها على
اإلطـالق دور «ســـــــــمــــــــــرديـــــــــكــــــــــوف» فـى عـــــــــرض «اإلخـــــــــوة
كــــارامــــازوف» مـن إخــــراج خــــالــــد الــــعــــيــــســــوى شــــارك فى
مــهـــرجــان زكى طــلــيـــمــات من خالل عـــرض «شــاهــد مــلك»
وقـدم فـيه شـخـصـيـة «علـى الـزيـبق» الـشـخـصيـة الـتـى أثرت
فـيـه كـثـيــراً ونـقـلــته نـقــلـة مـخــتـلـفــة والـفــضل فى ذلك يـرجع
لـلـمخـرج مـحـمـد لـبيب الـذى جـعـله يـطـور أدواته الـتمـثـيـلـية
ثل فى وقد حـصل أيـضا بـدوره هـذا علـى جائـزة أحـسن 
مــهـرجــان سـاقــيـة الــصــاوى ومـهــرجـان عــلى أحــمـد بــاكـثــيـر
ـسرحى األخير ومن الـذين عمل معـهم أيضا وطوروا من ا
أدائه الـــــتــــمـــــثـــــيــــلـى اخملـــــرج مــــحـــــسن شـــــهـــــبـــــور. ومن أهم
ــســرح الــشــخــصــيــات األخــرى الــتـى أثــرت فى وعــيه لــفن ا
ـعـهـد كـمـا كـان ألصـدقـائه صـديـقه مـحـمـد شـوقى خـريج ا
ـعـهـد أيـضـا دور فـعـال فـى تـطـويـر أدائه كـمـمـثل وهـو فى ا
ثل جيد مـثالً أعلى له وال يتمنى طه خليفة يرى فى كل 
أكـثـر من أن يكـون فـنانـاً جيـداً يـقدم رسـالة لـلـناس الـغالبة

. طحون ا
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عــــادل حــــســـــان من خالل
الـــــورشــــة الــــفــــنـــــيــــة الــــتى
ســبــقت عــرض مـســرحــيـة
«آخــــــــر الـــــــشــــــــارع» وقـــــــام
مــــــصــــــطــــــفـى بــــــبــــــطــــــولـــــة
الــعــرض كــمــا قــام أيــضـا
ـــــشـــــاركـــــة فى عـــــرض بـــــا

«العاشق الولهان».
ويـــــــشـــــــارك مــــــــصـــــــطـــــــفى
الـــــدوكـى هــــذه األيـــــام فى
عـــــرض «مـــــوت فـــــوضــــوى
صـــدفـــة» لـــنـــفـس اخملــرج
ومــازال يــحــلم بــاالنــطالق
ويـــــــــــــأمــل أن يـــــــــــــؤدى دور
«اجلــان احلــبــيب» خــاصـة
أن كــل أدواره مــن قــــــــــــــــبـل
كــــان يــــقــــوم فــــيــــهــــا بــــدور
الــشــريــر كــمــا يــتـمــنى أن
يــؤدى مــعــظم شـخــصــيـات
ـى كــهـامــلت ــســرح الــعـا ا

وعطيل وغيرها.

لـلــمـخــرج شـعــبـان بــركـات
«اتــفــرج يـــا سالم» «لــعــبــة
ــــــــــــوت» «الـــــــــــلـــــــــــعـب فـى ا
ـــــمـــــنـــــوع» إخـــــراج عـــــزت ا

زين.
ثـم رأى مــــصــــطــــفى بــــعــــد
ذلك ضـــــــرورة أن يــــــطــــــور
نـــــفــــــسـه فـــــنــــــيــــــاً فـــــاهــــــتم
سرح بالقـراءة فى عالم ا
وتـــدرب عــــلى يـــد اخملـــرج

بـــــدأ مـــــصـــــطـــــفى الـــــدوكى
حــيـاته الـفـنـيــة فى الـثـقـافـة
اجلـماهـيـرية بـقـصر ثـقـافة
الـفـيـوم فى عـرض «كيـوبـيد
فـى احلــى الـــــــــــــــشـــــــــــــــرقـى»
لـــلــمـــخــرج مــحـــمــد جـــمــعــة
الــــــذى تــــــعـــــلـم عــــــلى يــــــديه
مـصــطــفى الــكـثــيـر كــمــمـثل
وكــــمـــــســـــاعـــــد مــــخـــــرج فى

بعض أعماله.
اشــــــتــــــرك بــــــعــــــد ذلـك فى
عـــرض «نــــاعـــســـة» إخـــراج
ـن اجلــــــنــــــدى وشـــــارك أ
هــذا الــعــرض فـى الــعــديـد
ـــهــرجـــانـــات وحـــصل مـن ا
فـيه مصـطفى عـلى شهادة
تقـدير عن دوره بعد ذلك
قــام بــعــرض «الــتــشــريــفـة»
إخـــــراج شـــــريف الـــــســـــيـــــد
عــلـى ثم انــضم بــعــد ذلك
ـــركـــز الـــفـــنـــون بـــالـــفـــيـــوم
وشـــــــــــــارك فـى عــــــــــــدد مـن
الـعـروض مـنـهـا: «الـسوس»

«غولة» أبو سديرة فى روض الفرج.. «وماكبث» فى قومية الفيوم

د. يـــســـرى خــمـــيس تـــمـــثـــيل: شـــعــبـــان بـــركــات
دوح وعصام يوسف وياسر عطية ويوسف 
ويــعـرض فـى األسـبــوع األول من يــونــيــو الــقـادم

رغم بدء البروفات منذ فترة طويلة.
اخملـرجـة عـزة احلـسـيـنى اخـتـارت عـدة نـصوص
مــنـهـا «شـفـيـقــة ومـتـولى» لـشــوقى عـبـد احلـكـيم
و«مـوال حقى» ألحـمد حـسن لـتقـدم منـها عرض
«شـفـيـقـة» بـبـيت طامـيـة مع الـدرامـاتـورج أحـمد
ن عبد خـميس أحلان: عـهدى شاكر ديـكور أ
نعم وتمثـيل تامر وليم ووفاء حمدى وأحمد ا

مصطفى ودينا
ويــعــلـق أحــمــد عــبـــد اجلــلــيل عـــلى عــدم وصــول
ـــعــظم الـــفــرق حـــتى اآلن قــائالً: شــيك اإلنـــتــاج 
اعتـمدنا 100 مقايـسة من إجمالى 110 مقـايسة
وصـلـت إلـيـنـا وهـناك 48 فـرقـة وصـلـهـا الـشـيك
اخلــاص بـــهــا وتــبـــقى هــنــاك 40 فــرقـــة أخــرى
وهـــذا راجع إلى أن 35% مـــنـــهـــا مـــازالـت أوراقــا
ــالـيــة ولم يــرسل الــبـاقــون أوراقـهم ــديــريـة ا بـا

الية أصال. للمديرية ا
وأضـاف: وفـقــاً لـلـخـطــة يـتم االنـتـهــاء من جـمـيع
سرحى وسم ا الفرق قبل يوم 5 يونيه  لـيبدأ ا
اجلديـد فى منتصـف يوليو الـقادم  وقبـله يعقد

هرجان اخلتامى فى أوائل يوليو. ا

اخملرج محمود النجار يقول يفتتح هذا األسبوع
ببـيت أخمـيم عرض (ظل راجـل) تأليـف وأشعار
نـعم عـباس وديـكور أسـامـة البـنـا أحلان عـبـد ا
أحمد أبو طالب واستعراضات مصطفى أم

: عـــبــد الــرحــمـن مــحــمــود فــوزى ــمــثــلــ ومـن ا
الــعــوامـى وهــدى مــنــاع وتــبــلغ تــكــلــفــة الــعــرض

4000 جنيه.
بـينمـا تقدم اخملـرجة نهـال أحمد بـقصر ثـقافة
كـفـر شـكر عـرض «مـشـهـد فى الـشـارع» تـأليف
صــالح سـعـد أحلـان حــازم الـكـفـراوى وديـكـور
شـرين وأشـعـار طـارق عـمـران واسـتـعـراضـات
أحــمـد عـمـر. تــخـفى نـهـال فــرحـتـهـا بــالـتـجـربـة
الـتى تـعـيد افـتـتاح الـقـصر بـعـد إغالق طال 13

عاماً.
ومن إعـــداده يـــقـــدم اخملــــرج أحـــمـــد الـــبـــنـــهـــاوى
ــلك» عن نص د. ــنـيــا عــرض «ست ا بــقـومــيــة ا
ســمــيــر ســرحــان ويــطــمع مــخــرجه فـى الــســفـر
لألقــالــيم األخــرى بــعــد انــتــهــاء 15 لــيــلــة عـرض

مقررة له.
اخملــــرج يــــاســـ الــــضــــو هـــو اآلخــــر عــــالج نص
«مـاكـبث» لـيـونـسـكـو ويـقـدمه فـى قـومـيـة الـفـيوم
بـينما كـتب أشعاره إبراهيم عـبد الدا وديكور
شمس تـمثـيل: أحمـد جنـيدى مـحمـد طلـساية

وقد تقرر افتتاحه يوم 20 مايو.
اخملــرج عــزت زين يـقــدم بــقـصــر ثـقــافــة الـفــيـوم
عرض «قضية ظل احلـمار» لدورينمات ترجمة

بـــامــتـــداد قـــصـــور وبـــيـــوت الـــثــقـــافـــة.. من قـــلب
الــقــاهــرة بــروض الــفــرج إلى أقــصى الــصــعــيــد
ومن وسط الدلـتا إلى أطـرافهـا يواصل مـخرجو
فـرق البـيـوت والـقصـور والـقـوميـات اسـتـعدادهم
ـســرحى الـقـادم والــذى يـؤكـد أحـمـد لــلـمـوسم ا
عـــبــــد اجلـــلـــيـل مـــديــــر إدارة فـــرق األقـــالــــيم أنه
ســيــبــدأ فـى مــوعــده رغم شــكــاوى مــتــكــررة من

تأخر «الشيك» أو ميزانية اإلنتاج.
عـلى مـسـرح قصـر روض الـفرج تـسـتعـد اخملـرجة
منى أبـو سديـرة لتقـد عرض «الـغولة» عن نص
ــرة األولى الــتى يــقـدم لــبــهـيـج إســمـاعــيل وهـى ا
فـيـهـا الـنص ديـكــورات وائل عـبـد الـله مـوسـيـقى

شريف الوسيمى واألشعار ألحمد عجاج.
وتقول منى: العرض اكتمل تماماً ويعرض حالياً
لل بالقصر كتنشيط للممثل حتى ال يصابوا 

التوقف.
ن اخلشاب على قصر فى ح يقدم اخملرج أ
ثـــقــافــة األنــفـــوشى عــرض «الــعـــادلــون» عن نص

ألبير كامى ديكور حازم متولى وموسيقى
د. محـمد حـسنى وإضاءة إبـراهيم الـفرن وقد

تقرر افتتاح العرض فى أواخر مايو.
ـان إمــام احلـائــزة عـلى الــعـرض تــشـارك فــيه إ
ـــهـــرجـــان الــقـــومى قـــبل جـــائــزة الـــتـــمـــثـــيل فى ا
ــاضى وأحــمــد عــبـد اجلــواد الــفــائــز بــجــائـزة ا
الـتــمـثــيل فى مــهـرجــان الـنـوادى 2007 ومـحــمـد

عبد القادر ومحمد مكى.
ـاغوط الشـهير يـقدم اخملرج وعن نص محـمد ا
مــحـــمـــد بـــحــيـــرى بـــقــصـــر ثـــقــافـــة طـــوخ عــرض
ـهـرج» ديـكور أحـمـد شـوقى وأشـعار مـحـمود «ا
جـمعـة واستـعراض أمـانى إسـماعـيل وموسـيقى
أحـمــد شـوقى وتــمـثــيل: حـمــادة طـافــور سـامح
هـاشم أحمـد الـشنـاوى عال عـبد الـبـاقى. وقد

تقرر عرضه فى أواخر مايو احلالى.
اخملـرج حــمــدى حـســ يــقـدم فى قــصــر ثـقــافـة
الـــبــدرشـــ عــرض «قــول يـــا مــغـــنــواتى» تـــألــيف
مـجـدى عـبد احلـمـيـد وتـمـثـيل فـرقـة الـبـدرش

يـزانية لشراء وفـريق العمل فى انتـظار صرف ا
البس والديكورات. ا

ن اخلشاب منى أبوسديرة أحمد عبداجلليل د. أ

 شادى أبوشادى

ــاضى عــلى مــسـرح عــرضت األربـعــاء ا
الـقـاهـرة للـعـرائس مـسـرحـية «مـالعيب
حـــلــمـــبــوحـــة» تــألـــيف مــحـــمــد زعـــيــمه
وإخراج شادى أبو شـادى وتمثيل طلبة
ـعهـد العالى لـلسـياحـة والفـناق طارق ا
مــكــرم مــحــمـد الــشــيخ مــحــمــود عــبـد
الـــعـــزيـــز رءوف رانـــيـــا ريـــهـــام دنـــيــا

غانى ماجد أبو احلسن حمدى.
ــــســــرحــــيــــ عــــلى حــــرص عــــدد من ا
حــــضــــور الــــعـــرض مــــنــــهم: د. حــــســـام
مــــحـــــسب د. عـــــمــــرو دواره ســـــعــــيــــد
حجاج عصام عـبد الله وعقب انتهاء
الـــعــــرض ســـلـم مـــجــــلس إدارة مــــعـــهـــد
الــســـيــاحــة والـــفــنـــادق شــهــادة تـــقــديــر

للمخرج شادى أبو شادى.
الــعـــرض مــرشح لــلــمــشــاركــة فى عــدد من
سرحية داخل وخارج مصر. هرجانات ا ا
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واجلـمـهــور فى حـ يـتــوقف زمـيـله
أحـمـد فـواز عـنـد الفـكـر الـسـائد فى
احملافـظة واجلـامعة والـذى يعـاقبهم
مـثال على الـغياب عن الـبروفة رغم
أنــهم هـواة ويــفـسـر مــحـمـد مــحـمـد
عـلى طـغــيـان الـتـعـبــيـر احلـركى عـلى
عـروض شـبـاب الـنـوادى بـأنـه الـتـأثر
بـالتجـريبى والرغبـة فى لفت أنظار

جلان التحكيم.

الـــــهـــــاوى فـى مـــــجـــــاالت الـــــعــــرض
ـسـرحى اخملتـلـفة من كـتـابة إلى ا
تــمـثـيل وسـيـنــوغـرافـيـا وصـوال إلى

اإلخراج.
وأشــــــار أحــــــمــــــد الـــــــغــــــنــــــدور أحــــــد
ـــــشـــــاركـــــ فى الـــــعـــــرض إلـى مــــا ا
يــقـاسـيه الـهـواة فى عـروض الـنـوادى
ــاديـــة أو غـــيــاب ســـواء الـــتــكـــلـــفـــة ا
الــــــــــتــــــــــقــــــــــديــــــــــر األدبـى مـن األهـل

أبــــــطـــــال وفـــــريـق عـــــمـل الـــــعـــــرض
ــســرحـى «مــلــوك الــشــر» الــفــائـز ا
بــــاجلــــائــــزة األولـى فى مــــهــــرجــــان
ـســئـولـ ــسـرح طـالــبـوا ا نـوادى ا

بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة -
ـنـحـهم فـرصـة عـبــر مـسـرحـنـا - 
تـقد عـرضهم عـلى أحد مـسارح
الدولـة وترشـيحهم لـلمـشاركة فى
ــهـــرجـــانــات الـــعــربـــيـــة واحملــلـــيــة ا
مـــؤكــديـن أنــهـم قــدمـــوا عـــرضــاً ال
يـــــقل عـن «كالم فـى ســــرى» الــــذى
حــصـل عــلـى جــائـــزة أفــضـل عــمل
ــــهـــرجــــان الــــدولى جــــمــــاعى فـى ا
لــلـــمــســرح الــتــجـــريــبى خــصــوصــاً
أنهم تفوقوا على «كالم فى سرى»
فـى مـهــرجــان الـنــوادى واقــتـنــصـوا

ركز األول! منه جائزة ا
«مــــلـــوك الــــشـــر» الـــذيـن حـــصـــدوا
أيــضــا جــوائــز الــتــألـيـف واإلخـراج
والـسـيـنوغـرافـيا طـالـبوا مـنح أبـناء
األقـاليم اهـتـمامـاً أكـبر خـصـوصاً
ــــــــلــــــــكــــــــون إال ـن ال  الــــــــهـــــــــواة 
مـوهبتـهم فى مواجهـة فكر يرفض
ــســرحى وجـمــهــور غـائب الــفن ا
ونــــــــــــــــقـص واضــح فـى كــــــــــــــــافـــــــــــــــة
اإلمـكانيـات سواء قاعـات العرض
سـتمر الذى يحتاجه أو التدريب ا

يرون أنهم ليسوا أقل من «كالم فى سرى»

مشهد من عرض «ملوك الشر»
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محمود احللوانى

الرمز عند إبسن
ــــيالد ــــوســـيــــقـى وشــــجـــرة عــــيــــد ا وا
والـــنـــافـــذة ودثـــار «هـــيـــلـــمـــر» ورقـــصـــة
التـرانـتيال فى الـتعـبيـر عن الشـخصـية
فـى بـــيـت الـــدمــــيــــة كـــذلـك: «الـــنــــافـــذة
واألشـــــبــــاح والـــــشـــــمس والـــــتــــركـــــة» فى
مسـرحيـة «األشباح» كـما قـدم قراءت
أخــريــ فى «الـبــطــة الـبــريــة وبـيت آل
روزمــــر» ثم بــــ الــــكــــاتب فـى الـــفــــصل
الـــــثـــــانـى من خـالل قـــــراءتـه لألشـــــبـــــاح
والــبـــطــة كــيف شـــغل إبــسـن الــرمــز فى
هذه األعمال كوسـيلة للتعبير عن اجلو
ـــــــنـــــــظــــــر الـــــــعـــــــام وذلك عـن طـــــــريـق ا
ــســرحـى وحــرص إبــسن عـــلى إظــهــار ا
ـــنــظـــر اخلـــارجى من خالل مـــفــردات ا
النـوافذ أو السـتائر الـشفافـة التى ترى
من خاللــهـا قــمم اجلــبـال الــثــلـجــيـة أو
الــضــبــاب الــكــثــيف لــتــلــعب دوراً رمــزيـاً
يــلـــقى الــضـــوء عــلـى اجلــو الـــعــام الــذى
يــــحـــــكـم الــــعـــــالم الـــــداخـــــلى والـــــدرامى
ـــؤلف كـــتــابه لـــشـــخــصـــيــاتـه واخــتـــتم ا
بــدراســة فـى أنــواع الــرمــوز ووظــائــفــهـا
فى درامــا إبـسن فــتـحـدث عـن الـرمـوز
ـــــيالد الــــديـــــنـــــيــــة كـــــشــــجـــــرة عـــــيــــد ا
سيح رتبط بدم ا والصليب واخلـمر ا
فـى بيت الـدمـيـة والـرموز االجـتـمـاعـية
- الـنفـسيـة كـرقصـة الدانـتـيال فى بيت
الـدمـيـة أيـضـا واألشبـاح فى مـسـرحـية
«األشــبــاح» ثم الــرمـوز االجــتــمـاعــيـة -
االقــتــصـــاديــة كــالــتـــركــة فى «األشــبــاح»
و«احلـجـة» فى «البـطـة البـرية» وهـناك
أيـضـاً الـرمـوز الـشـخـصـيـة - األيـقـونـيـة
كـــدثـــار هـــيـــلـــمـــر الـــتى تـــتـــدثـــر بـه نــورا
الـزوجــة فى بــيت الــدمـيــة و«الــغـلــيـون»
فى مـــســرحــيـــة «األشــبـــاح» ثم «الـــبــطــة
الــــبــــريــــة» و«اخلــــيــــول الـــــبــــيــــضــــاء» فى
مـــســـرحــيـــة «بــيـت آل روزمــر» وأخـــيــراً
يـــشـــيـــر الـــكـــاتب إلى عـــدد مـن الـــرمــوز
ــكـــانــيــة ذات الــبــعــد الـــنــفــسى- مــثل: ا
ـــــدفــــــأة والـــــنـــــافــــــذة - الـــــتـى يـــــكـــــثـــــر ا
اسـتخدامـها فى مسـرح إبسن واخلليج
ـــنـــزل الــــقـــا والـــضــــبـــاب احملـــيـط بـــا
ـلجـأ وبيت الـدعارة إلخ.. واجلـسر وا
ـــؤلـف أن هـــذه الـــرمـــوز حتـــمل ويـــرى ا
أبــعــاداً نــفــســيــة لــدى الــشــخــصــيــات أو
تشـير إليـها وأنـها ذات عالقة عـضوية

بالبنية الدرامية للعمل.
يــــقـــول د. حـــسن عــــطـــيـــة فى مــــقـــدمـــته
لـلكـتاب: إن مـيزة هذا الـكتـاب الفـرعية
فـوق ميـزته األسـاسيـة الـكائـنـة فى عمق
ــوضــوعـه ومــنـــاقــشــتـه بــهــدوء طــرحـه 
وبـــــصــــيـــــرة نـــــافــــذة هـى إعــــادة طـــــرحه
لـقــضــيـة عالقــة الــفن بـالــواقع وكــيـفــيـة
الـتعـبيـر عنه بـأسالـيب مـختـلفـة التبـتعد
مــهــمــا تـعــددت طــرائــقـهــا عن الــتــصـدى
ـعيشى وال يلتبس عليها لهموم الواقع ا
ات التجريب الواقع فتفتر منه فى تهو
الـناسخ لتـجارب مجتـمعات أخرى. وهى
ـــيـــزة الـــتى تـــخـــرج الـــكـــتـــاب من أرفف ا
ـى إلى فـــضـــاء احلـــيــاة الـــبـــحث األكـــاد
الـيومية وما جـد فيها من متـغيرات تكاد

سرح بأكمله. أن تطيح بفن ا
هــــكــــذا  - يـــــقــــول د. حــــسن عــــطــــيــــة -
الحــــظـــة الــــدقـــيــــقـــة واإلشــــكـــالــــيـــة بــــا
ـــنـــهـج اجلـــديـــد يـــقـــتـــحم ـــتـــبـــلـــورة وا ا
» عـالم «هــنـريك إبـسن» «مــحـمـد حــسـ
لـــيـــقــدم لـــنـــا هـــذه الـــدراســـة الـــعـــمـــيـــقــة

متعة معاً. وا

فى أعماله الطـبيعية وكيف استطاع أن
يطبّع الرمز ويحل التناقض.

ــــؤلف كــــتــــابه إلى مـن أجل ذلـك قـــسّـم ا
بابـ كبـيرين خـصص البـاب األول منه
لـــدراســة الــرمــز وتـــعــريــفــاتـه اخملــتــلــفــة
فقـدم خالل فصـوله الثالثة: الـتعـريفات
اخملـتلـفـة لـلرمـز لـغـوياً وفـنـيـاً وفلـسـفـياً
ثم اخلـــصــائص الــفــكــريــة والــتــكــنــيــكــيــة
للرمـز وذلك من خالل معاينته لألساس
الـفــكــرى والــفـلــســفى لــلـرمــز والــتـعــبــيـر
الــســيــكــولــوجـى وعالقــته بــالــرمــز ودور
عـرفـية الـرمـز فى الـعمـلـية اإلدراكـيـة وا
ثـم فى عالقـة الـرمـز بـالـبـنـيـة الـدرامـيـة
وفى الــــفـــصل الــــثـــالـث من هــــذا الـــبـــاب
(الـرمــوز كـإحـدى الـتـقـنـيـات فى الـدرامـا
ــؤلـف مــفــهـوم الــطــبــيــعــيــة) اســتـعــرض ا
الــطـبـيـعـيـة وعالقـتـه بـالـواقـعـيـة وتـوقف
عــنـــد الـــطــبـــيـــعــيـــة فـــكـــراً وفــلـــســـفــة ثم
ــســرحى ثـم طـرق حتــراهــا فى األدب ا
تعبيرهـا عن الواقع كما حاول بعد هذا
الـــــــــعــــــــرض إبــــــــراز عـالقـــــــــة «الــــــــرمــــــــز»
بـ«الـطـبـيـعـة» فى مـحـاولـة لإلجـابة عـلى
الـسؤال - اإلشكـالية - هل الـرمز دخيل

على الطبيعة?
ــؤلف إجــابــتـه الـنــظــريــة فى وقــد قــدم ا
هــــذا الـــــفــــصـل من خـالل اســــتـــــعــــراضه
ـــقـــوالت الـــنـــظـــريـــة لـــعـــدد من لـــبـــعض ا
ـنـظـرين والـنـقـاد مـثل عـمـر الدسـوقى ا
ود. صالح فـــضـل روبـــرت بـــروســـتـــاين
إلى جــانب نــظـــراته اخلــاصــة فى بــعض
ـية مثل: «اآلنسة األعـمال الطبيـعية العا
جوليا» للـسويدى «أوجست سترندبرج»
وأعــــمـــــال أخـــــرى إلبــــسـن وقــــد خـــــلص
ـؤلف إلى أن الدراما الـطبيعـية بالرغم ا
من ســـمـــاتـــهـــا اخلــــاصـــة فـــإنـــهـــا تـــتـــفق
وخــصــائص فـــكــريــة وتــكـــنــيــكــيـــة كــثــيــرة
مكن إعمال الرمز للرمز لـذا كان من ا

كتقنية فيها.
وتـــأســيـــســاً عـــلى هــذه الـــنــتـــيــجـــة الــتى
ـؤلف جـاء الـبـاب الـثـانى خـلص إلـيـهـا ا
من الـكـتـاب لـيـتـنـاول بـشـكل تـطـبيـقى -
فـى ثالثة فصول - الـرمز والتـعبير عن
الشخـصية فى مسرح إبسن وذلك من
خـالل دراســـة كـــيــــفـــيـــة عــــمل عـــدد من
ـــدفــأة والـــكــرسـى الــهــزاز الــرمـــوز كــا

ـكن اسـتـخـدام الـرمـز فى الـدرامـا هـل 
كن تـشغـيله فى ظل الـطبـيعـية? وكـيف 
مـــنــــهج أو عــــالم أو درامــــا كـــالــــدرامـــا
الـطـبـيـعـيـة الـتى تـفـرض عـلى الـكـاتب أن
يــقــدم فـنــاً «يــدنــيـنــا من احلــيــاة نـفــســهـا
بلحمهـا اخلام النىء ويتخذ لذلك قالباً
خــاصــاً مــكـتــســبــاً من الــتـجــارب ويــقـوم
عـلى فلـسفـة احلتـمـية الـعلـمـية مـستـنداً
فـى ذلك إلى «وقـائع الـوراثـة الـطـبـيـعـية»
كن للرمز حسب «إريك بنتلى».. كيف 
أن يـجـد له مـتـنـفـسـاً وأن يـعـمل فى ظل
ؤلف «الـطـبـيـعيـة» الـتى تـنـقل - حـسب ا
- صـــورة أو شــريـــحـــة من احلـــيــاة نـــقالً
مـوضـوعـيـاً مـبـاشـراً وال يـعـتـرف كـاتـبـها
وضـوعى للـحيـاة والواقع بـغيـر الوجـود ا
اخلـــارجـــيـــ الـــلـــذيـن يـــؤطـــران حـــركـــته
ووجـوده داخلهمـا بينمـا - الرمز - على
ــــا هـــو الــــنــــقـــيـض من ذلك تــــمــــامـــاً - 
مــــتـــــجـــــاوز ومــــحـــــلق وغـــــامض وغـــــيــــر
مــــبـــاشـــر يــــخـــاطب احلــــدس ومن أهم
خـــصــائـــصـه االزدواجــيـــة الـــداللـــيــة وال
ـــكـن أن يـــؤخــــذ بـــذاته لــــلـــداللــــة عـــلى
ــعـــنى أوسع وأعم ـــا يــؤخـــذ  شىء وإ

بكثير?
تــلك اإلشـكـالــيـة الـبـحــثـيـة الــتى طـرحـهـا
عـلى نفـسه ليـجيـب عليـها الـكاتب خالل
أبــواب كــتـــابه: «الــرمــز فـى درامــا إبــسن
الطبـيعيـة» وقد قدم إشكـالية باعـتبارها
حتــمـل تــنــاقــضــاً بــ مـــنــطــقى «الــرمــز»
و«الـطـبيـعـيـة» لـدرجة اعـتـبـار الـبعض أن
ـزج بـينـهـمـا وتـشـغـيل أحـدهمـا فى ظل ا
ــــــعــــــد أمـــــراً غــــــايــــــة فى وجـــــود اآلخــــــر يُ

الصعوبة إن لم يكن مستحيالً.
غـــــيـــــر أن الــــــبـــــاحـث من خـالل قـــــراءاته
ـــزج ــــســــرح إبــــسن اكــــتــــشف أن هــــذا ا
ـكن وأن «إبـسن» قـد اسـتخـدم الـرمز
داخل بنيته الـفنية الدرامية ذات القالب
الـطبـيعى ومن ثم كان كـتابه - أو رهانه
- هو مـحاولة السـتكشـاف الكيـفية التى
ازج اسـتـطاع بـهـا «إبـسن» أن يـعـايش و
بــ الــرمــز والـــقــالب الــطــبــيــعى وكــيف
اســــتـــطـــاع - بـــرغـم حـــفـــاظـه عـــلى هـــذا
الـقـالـب - أن يـوظف الـرمــز كـمـا حـاول
ــبـررات والـدوافع الـفـنـيـة الـتـوصل إلى ا
الــتى حــدت بـ«إبس» إلى تــشـغــيل الــرمـز
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  هــنـاك إشـكـالــيـة كـبـيــرة تـواجه كل من يـريــد قـراءة أعـمـال مــحـمـود ديـاب
سـرحية هـذه اإلشكـالية تـكمن فى صعـوبة احلـصول على هـذه األعمال ا
ذلك ألنـهـا إما أن تـكون قـد طـبعت فى طـبـعات مـحدودة لـلـغايـة وإما ألنـها
ـعـظـمـهـا أثـراً ـؤسف أنـنـا ال جنـد  قـد نـفـدت جـمـيـعـهـا من األسـواق! ومن ا
ـصريـة! وإما ألن بـعضـها ال يـزال مخـطوطـاً يحـتفظ يذكـر فى دار الـكتب ا
ـقـربــون جـداً وهم قــلـة! ومـعــظـمــهم يـدعى أنــهـا ضـاعت أو به أصـدقــاؤه ا
غـيـر مـوجودة عـنـدهم وبـعضـهم يـفـضل االحتـفـاظ بـها حلـ خـروجـها فى

ناسب! الوقت ا
بـهـذه الـكلـمـات قـدم د. مـحمـد عـبـد الـله حسـ ألربـعـة نـصوص مـسـرحـية
ـعـجـزة ومـسـرحـيـات أخـرى» الـصـادر عن سـلـسـلـة قـصـيـرة ضـمـهـا كـتـاب «ا
ـســرحـيـات هى: نــصـوص مـســرحـيـة بــالـهـيـئــة الـعـامــة لـقـصــور الـثـقــافـة وا

عجزة الضيوف أهل الكهف 74 قصر الشهبندر». «ا
ر وما قـاله د. عبـد الله حسـ فى حتقـيقه لهـذه النـصوص ال ينـبغى أن 
ـسرحى أن يـقـفوا سـرحـيـ الغـيـورين على تـراثـهم ا مـرور الكـرام وعـلى ا
كن إنـقاذه من نـصوص وقـفـة جادة وأن يـبذلـوا اجلهـد من أجل إنـقاذ مـا 
سرح الذى ـعرضة للـتلف والضيـاع إذا كانوا بـالفعل يقـدرون ا مـسرحهم ا
كن أن يتوجهوا نافـذ التى  يـتغنون به ليل نهار وهـناك اآلن العديد من ا
إلـيـهـا لـنشـر هـذه األعـمـال والـنـصـوص الـتى يـضـمـهـا هـذا الكـتـاب هى من
تـــلك األعـــمــال الـــتى طـــبــعـت طــبـــعـــات مــحـــدودة أو عــثـــر عـــلــيـــهـــا احملــقق

مخطوطة ولم تنشر من قبل .
«إن كـان البد من معـجزة فنصـنعها بـأيدينا» بـهذه اجلملـة قدم دياب لنص
ـسـرحـيـة الــتى تـنـاقش قـضـيـة الــصـراع الـطـبـقى طـارحـاً ـعــجـزة» هـذه ا «ا
ا أثير فى أعـمال عدد غير قليل من الكتاب االشتراكي السؤال الذى طا
ن يـزرعهـا? وألن األحـداث هنـا تدور فى لـكـها? أم  ن  وهـو: هل األرض 
» أن تـبيع ـالك «إنعـام ها ـدينـة فقـد حـوّر السـؤال ليـصبح هل من حق ا ا
ـصـنع مـن حق الـعـمال الـذين ـصـنع الـذى تـمـلـكه وتـشـرد الـعـمال? أم أن ا ا

بنوه على أكتافهم?.
ـديـنــة تـدور أحـداث «الـضـيـوف» فى الـقـريـة ـعـجـزة» فى ا وبـيــنـمـا تـدور «ا
الـتى تـعـانى جـهالً وتـخلـفـاً وعـزلـة على الـرغم من حتـلى أبـنـائـهـا بالـشـهـامة
ـسـرحـيـة تـدور فى حـقـبـة االنـفـتـاح لـتـشـيـر إلى «الـهـوة والـقـيم الــرفـيـعـة وا
ـثقف واجلـماهـير وفى «أهل الـكهف 74» يحـذر دياب من النـفـسيـة» ب ا
اضى األرسـتقـراطى الطـبقى لـلثـأر من «الرعـاع» أو البـسطاء عـودة فلـول ا
ـشـهد إن مـتـحف الـشـمع فـى هذا الـذين وضـعـتـهم ثـورة يـولـيـو فى صـدر ا
الـنـص يـتــحــ الــفـرصــة لــتـتــحــرك «مــومـيــاواته» لالنــقــضـاض عــلى أحالم
الـفــقـراء كــمـا كــان الـزمن االنــفـتــاحى أيـضــاً هـو مــدار احلـدث فـى «قـصـر
الشهـبندر» التى بشـرت بقدوم وبداية تـوغل الطبقة اجلـديدة (طبقة رجال
األعـمــال اجلـدد) أو كـمــا قـال مــحـمــد عـبـد الــله حـســ إنـهــا حتـاول طـرح
ــســتـــقــبل حـــيث يــتــســـاءل ديــاب من خـاللــهــا عن ـــاضى وا الـــصــراع بــ ا

اضى (ما قبل الثورة) ليقضى على أحالم جيل الثورة? إمكانية عودة ا
هى نصـوص - كمـا جاء على الـغالف  اخللـفى للكـتاب - تـمور بإحـداثيات
ــصــرى قــدم ديــاب من خـاللــهــا قــراءته الــتــحــلــيــلــيـة الــواقع االجــتــمــاعى ا
العميقة لهذا الواقع الذى بشرت به ثورة يوليو 1952 بنكوصه وارتداده.
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فـى مــؤتـــمـــر صـــحـــفى أعـــلن عـــبـــدالـــله ســـالم بن
يـعقوب الـزعابى رئيس مـجلس إدارة مسرح رأس
اخلـيمة الـوطنى وحـضره سـعيـد إسمـاعيل رئيس
ثلو الصحافة احمللية تابعة والتـنسيق و جلنة ا
"ال حــيـلــة" من تــألــيف الــكــاتب اإلمــاراتى ســعــيـد
إســمـــاعــيل ومن إخــراج الــفـــنــان بالل عــبــدالــله
والتى سـوف جتـوب أنـحـاء إمارات الـدولـة ابـتداء

من كاسر األمواج فى أبوظبى.
ـا يــدل عـلى وقـال الــزعـابى إن عــنـوان الــعــمل ر
التسليم بواقع احلـال ولكننا نرفض هذا التسليم
ــقـولـة "ال حـيـلـة" فــكـنـا نـســخـر إمـكــانـاتـنـا بـهـذه ا
سرح تواضـعة بجـد ومصداقـية لدعم أعـمال ا ا

ولــنـكــون احلــافـز عــلى إبــداع الــشـبــاب ومــا كـانت
هـذه اإلمكـانـات لديـنـا لوال تـلك األيـادى البـيـضاء
التى تردف احلراك الثقافى ماديا ومعنويا وهذه
رة بـهـذا العـمل الذى ـسرحـية تـتـكرر مـرة تلـو ا ا
ــتــعــة والــفــائــدة والــذى كــان ثــمــرة ال يــخــلــو من ا
جـــــــهـــــــود فـــــــريق عـــــــمـل جــــــمـــــــاعـى وأضــــــاف أن
ـــســـرحــيـــة ســـوف تــقـــدم عـــشـــرين عـــرضــاً فى ا
ـسرح سـرحى الصـيفى والـذى ينـظمه ا ـوسم ا ا
ألول مـــــــرة بــــــرعـــــــايــــــة ودعـم نـــــــائب حـــــــاكم رأس

اخليمة.
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هرجان اجلامعى «جنى احلسن» تختتم ا
ــســرحى اجلــامـعـى الـذى ـهــرجــان ا انــتــهت عــروض ا
ا الـنوم تـنظـمه وزارة الثـقـافة األردنـية مع مـسـرحيـة "
يـغادر جفـونك" للـمخـرجة جـنى احلسن قـدمها طالب
معهـد الفـنون فى اجلـامعـة اللـبنـانيـة ـ الفرع األول فى

حضور أساتذة الكلية واألهالى.
ـــهــرجــان الــذى ــســـرحــيــة هى األخـــيــرة فى إطــار ا وا
قـدمت خالله جـامـعـات: الـلــبـنـانـيـة فى فـرعـيـهـا األول
والـثـانـى والـبـلـمــنـد وبـيــروت الـعـربـيــة والـروح الـقـدس
واجلــنـان والــلـبــنـانــيــة األمـريــكـيــة عــروضـاً مــسـرحــيـة

لطالبها.
ـهـرجـان فى وزارة الـتـربـيـة عـلى ـشـرف عـلى ا وعـلق ا
شـاركـ قـائال: عـلـيـنـا االسـتـفادة فـرحـات علـى أداء ا
الحـظـات على من هـذه الـتجـربـة عـبر عـرض بـعض ا
األعـمال التى قدمت إذ إن هـناك تفاوتـاً ملحوظاً فى

نوعية العروض التى قدمت.
ـســرحـيـة ــهـرجـان قــال: "دعم احلـركــة ا وعن هـدف ا
والــتـــواصل مع اجلــامــعــات فــيـــمــا بــعــد ومــا فــيــهــا من

مواهب تبشر بالغد األفضل".
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 سناء الشعالن

عـــلى مـــســـرح مــدرســـة عـــبـــدالـــرحـــمن كـــانــو
بـالبـحرين  تـدش مـشروع مـسرح الـطفل
ـــســرح" الــذى تـــبـــنــته وزارة الـــتـــنــمـــيــة "أنــا ا
االجــــتــــمـــاعــــيــــة بــــاالشـــتــــراك مع مــــؤســــســـة
"أطـــيـــاف" وهـى مـــبـــادرة تــــهـــدف إلى إعـــادة
مسرح الـطفل وإلى احليـاة الثقـافية والـفنية

فى البحرين.
ـــســـتـــوى ـــشـــروع إلـى الـــنـــهـــوض  يـــهـــدف ا
مسرح الطفل وتأسيس قاعدة من العامل
ــبــدعـ مـن األطـفــال فى جــمــيع اجملـاالت ا
ــسـرح مــثل الـتــمـثــيل الـتــألـيف ـتــعـلــقـة بـا ا
ــــســــرحــــيــــة وتــــأســــيس اإلخــــراج  اإلدارة ا
طـــاقم فــــنى عــــلى أعــــلى مــــســـتــــوى من أجل

مساندة جهود العامل فى هذا اجملال.
فـى احلـــفل الـــذى أقـــيم حتـت رعـــايـــة وزيــرة
الـتنمية االجتـماعية فاطـمة البلوشى ركزت
ـسرح الـوزيرة فى كـلـمـتهـا عـلى أهـميـة دور ا
فى تثـقـيف وتعـلـيم األطفـال بـصورة خـاصة
وعــــلى ســـــعى الــــوزارة الـــــدائم إلـى تــــطــــويــــر
ــؤســـســات الــتى تـــعــتــنـى بــالــطـــفل وتــقــد ا
مــــخــــتــــلـف اخلــــدمــــات له مـــــشــــيــــرة إلى أن

الــــوزارة بـــــصــــدد افــــتـــــتــــاح نـــــادى األطــــفــــال
والـــنــاشـــئـــة فى كـل مــركـــز حتت مـــظـــلـــتـــهــا
وقـامت كــذلك بـتـنـفـيــذ بـرنـامج "اخملـتـرعـون

الصغار".
ـــســــرح" فـــقـــد وصـــفـــته أمـــا مـــشـــروع "أنـــا ا
ـثابـة احللم الـذى حتول إلى الوزيـرة بأنه "

حقيقة".
شروع رجتـلة قال مديـر عام ا وفى كـلمته ا
ـــشـــروع تـــعـــرض نـــضـــال الـــعـــطـــاوى هـــذا ا
لـلـكـثيـر من الـصـعوبـات حـتى ظـهر; فـمـسرح

الطفل يعانى من ركود تام فى البحرين.
ــــشـــروع عـــدة بـــرامـج مـــثل الـــورش ويـــضم ا
ــسـرحى الــتــدريـبــيــة والـنــشــاط الـصــيــفى ا
سرحية وتقد هـرجانات ا سابقات وا وا
أعــمـال مــسـرحــيـة فـى مـخــتـلف مــدن وقـرى
ـسرح ـمـلـكـة ولن يقـتـصـر الـنشـاط عـلى ا ا
فقط بل يسـعى إلى أن يقدم مسرح الدمى
ـجـال وحـلــقـات نـشـاطـيـة ونــدوات تـخـتص 
مـســرح الـطــفل بـاإلضــافــة إلى الـعــديـد من

البرامج واألنشطة الترفيهية الهادفة. 
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مهنـدس الديـكور اللـبنانى فـادرى رعيـدى يشارك حـالياً
فى بـطــولــة مـســرحــيـة «كــومــيــدى نـايت» لــلــفـنــان مــاريـو
ـا يــقــدمـه غــيـرى بــاسـل ويــقـول: «ال أقــارن أعــمــالـى 
ـــســــاحـــة مــــتـــوافـــرة ا
لــلـــجــمــيع إلثــبــات مــا
ــكــنــنى لـــديــهم وال 
الــــــــــــقــــــــــــول بــــــــــــأنـه ال
يـوجــدمــنـافــسـون لى
ـــا لـــكـل كـــومـــيـــدى إ
ــسـتـقـلـة شــخـصـيـته ا
وأفــــــــــــكـــــــــــــاره الــــــــــــتـى
يــطــرحـهــا كـمــا أنـنى
أتـــابع أعــمــال غــيــرى
وأضــحك». ويـــعـــتـــبــر
ــشــكــلـة رعــيــدى أن ا
األساسـية فى الـعالم
الـــعـــربى أن اجلـــمـــيع
يـــريـــدون أن يـــكـــونـــوا
الــرقم واحــد وهــو مــا

يفقد بعض األعمال روح اجلماعة.

 مسرحية كوميدى نايت
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أعــلن خـضـر الـلـحـيـانى رئـيس جلــنـة اإلعالم والـنـشـر فى جـمـعـيـة
الـثـقـافـة والـفنـون فى وزارة الـثـقـافـة الـسـعـوديـة عن فـوز الـدكـتورة
ــســرحـى لـدورة ســنــاء الــشــعالن بــاجلــائــزة األولى فى الــتــألــيف ا
ــســرحى «دعــوة عـام 2008 من هــذه اجلــائـــزة وذلك عن نــصّــهـــا ا
عـلى الـعـشـاء».  تـشـكّـلـت جلـنـة حتـكــيم اجلـائـزة مـن رئـيس جلـنـة
ــسـرح اخملـرج عـلى دعـبـوش والـفـنــان بـنـدر عـبـدالـفـتـاح واخملـرج ا
ــســرحى أحــمــد الــصــمــان بــإشــراف مــديــر اجلــمــعــيــة والــكــاتب ا
ـسـابـقـة كـانت مـفـتـوحـة لـكل كـتّاب األسـتـاذ عـبدالـلـه بـاحـطاب.  ا
ـسـرح العـرب وقـد حـصل الـنص عـلى اجلـائزة األولـى فى حقل ا
ثّل بعد على خشبة سرحيـة االجتماعية وهو نص لم  الكتابة ا
ــســرح وســتـــعــمل إدارة اجلــائــزة عـــلى حتــويــله إلـى مــســرحــيــة ا

تعرض فى السعودية وفى البالد العربية.

انـــطـــلق مـــهــــرجـــان فـــيالدلـــفــــيـــا لـــلـــمـــســـرح
اجلــــامــــعى الـــــعــــربى األســــبــــوع
ــــــــــشـــــــــــاركــــــــــة 8 ـــــــــــاضـى و ا
جـــامـــعـــات عـــربـــيـــة من لـــبـــنـــان
وفـــلــســطـــ واجلــزائـــر وتــونس
ـــغــــرب وســـوريــــا وســــلـــطــــنـــة وا
عـمــان والـعـراق و 5 جــامـعـات
مـــحـــلـــيـــة جـــامـــعـــة فـــيـالدلـــفـــيــا
واألردنـيـة والـهاشـمـيـة واألمـيرة
ســمـيــة لـلــتـكـنــولـوجــيـا وجــامـعـة

الزرقاء األهلية.
حتـدث د. غـسـان إسـماعـيل
يـــة بــــد اخلـــالـق عن أهــــمـــ عـــ
ـــهـــرجـــان عـــلى جـــعل هـــذا ا
مـستوى اجلـامعـات العـربية
وتــوظــيف احلــضــور الـعــربى

ـسـرح هو ً عـلى أن ا لـلمـهـرجـان مـؤكدا
احلـقل الـثـقــافى والـفـنى الــوحـيـد الـذى

تـــــمـل عـــــلـى مـــــهـــــارات ـــــكن أن يــــــشـــــ
الــــصـــــوت واإلبـــــصــــار
واحلـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة وإذا
نـــا إلى ذلك مــا أضـــفــ
ــــــــكن أن يــــــــراكــــــــمه
ـــــــــــــــرسـل أو لـــــــــــــــدى ا
ــســتـقــبل من أفــكـار ا
وعــــــــــــــــواطــف صـــــــــــــــار
نـا القـول أيـضا بوسـعـ
سرح هو أيضا بأن ا
مــــــــطــــــــبـخ لـألفــــــــكـــــــار
نـــــــــــقـــــــــــوعـــــــــــة فـى ــــــــــــ ا
االنـــفـــعـــال احملـــســوب
نـيـا. عـلى أن هـناك فـ
يـــــمـــــة مـــــضـــــافـــــة) (قـــــ
أخـــــــــــــرى يـــــــــــــصـــــــــــــعـب
يــد ـــســـرح عـــلـى صـــعـــ الـــهـــا فى ا إغـــفـــ

صقل الوعى اجلامعى والشبابى.

 د. غسان إسماعيل

 مشهد من عرض مسرحية  « صح النوم»

ؤتمر الصحفى  iOÉ°TƒHCG iOÉ°T سعيد إسماعيل فى ا
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> بـالنسبة ألندريه أنطوان كانت أهم مظاهر مسرحيات الدوق جورج تتمثل فى صدقها
الـواقعى. ومع أن أنـطوان كـان يوصف - عادة - كـأول مخـرج حديث فإنه كـان يعـتمد فى

تأخر. إخراجه على الكالسيكيات فى عمله ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرحية تبدأ يوم 17 مايو اجلارى. > امتحانات نهاية العام فى معهد الفنون ا

12 من   مايو 2008  العدد 44
> لـقد أدت تصـميمـات جورج ومنهج كـرونيك فى البـروفات إلى عروض مسـرحية مـليئة
سخـرة جمـيعاً لـرؤية فـنية مـتفـردة. وكانت مشـاهد اجملـاميع - على وجه بـالتـفاصيـل ا

اخلصوص - هى التى جذبت انتباه أنطوان عندما شاهد الفريق فى إحدى جوالته.

هن التمثيلية أعلن قبول الفنان العرب الذين قدموا أعماال متميزة كأعضاء منتسب بالنقابة. > د. أشرف زكى نقيب ا

سرحي جريدة كل ا
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مثـلى مسرح الـفن وكان من اجليل خالل ما رآه من عـروض ومعرفـته 
األول الذى تبع منهج ستانسيالفسكى فى أمريكا.

بعـد ذلك طور سـتراسـبرج مـنهج ستـانسـيالفسـكى بعض الـشىء معـتمدًا
على اجتاهات مناهج التحليل النفسى التى انتشرت فى األربعينيات.

هذا وقـد أكد سـتـانسـيالفسـكى على وجـوب اجلمـع ب الـتقـنيـة النـفسـية
ــمـثـل وقـد اســتـخــدم سـتــراســبـرج هــذا بـشــكل أكــثـر عــلـمــيـة ونـظــريـات ا

وعملية وتوظيفًا عن ستانسيالفسكى نفسه.
وعن مـوقف سـتـراســبـرج من أعـمـال مـولـيـيـر وراسـ وكـورنى يـقـول جـون
ـدرسـة الـتى تـؤكـد عـلى كــوسـتـو بـولـوس إنه كـان عـلى الـنـقـيـض من هـذه ا
الـتـعـبـيـر اخلـارجى لـلـمـمـثل فى حـ أنه اعـتـمـد عـلـى الـتعـبـيـر الـداخـلى
ـا يـؤدى بنـفسه مـثل الـذى يعـتمـد عـلى حنـجرته إ وكان دائـمًـا يكـرر أن ا
إلى الـهالك وأن الـسـؤال األهم الـذى يطـرح نـفـسه مـنذ الـبـدايـة هو: هل

ثله أم ال? مثل أن يحس ويعى ما  يجب على ا
أمـا عن موقفه من بريخت فـيرى - ستراسـبرج - أنه يقف منه على وجه
ــسـرح كــمــا أن أعــمـاله ـنــهج ووجــهــة الـنــظــر فى ا الــنــقـيـض من حــيث ا
سـرحيـة كانت أعـماالً حـقـيقـية ومـباشـرة مثل أعـمال سـتانـسيالفـسكى ا
أى أنـــهــا لـم تــكن بـــاردة; بل كــانـت أعــمــالـه حــيـــة وإنــســانـــيــة مـع أن بــنــاء
مسـرحيـاته كان يـؤدى إلى احملافـظة عـلى البـعد الـعاطـفى لدى اجلـمهور

سرح ليس هو نفسه ما قدمه. كما أن ما قاله بريخت عن ا

ـنـهج يـقـول جون وعن الـفـرق بـ سـتراسـبـرج وجـروتـوفسـكى من حـيث ا
ـمـثل كـان يـعـتـمـد عـلى جـسـده بشـكل كـوسـتـو إن عـمل جـروتـوفـسـكى مع ا
ـعــنى آخـر ـمــثل أو  أسـاسى فـى حـ اعــتـمــد سـتــراسـبــرج عـلـى روح ا
حيـاته الداخلية وقد اعـتمد كل منهمـا على ذاته وفهمه اخلاص ألسلوب
الـتـمـثـيل وكـان جـروتـوفـسـكى يـبـحث دائـمًـا عـن صـيـغـة جـديـدة لـلـمـسرح
مـثل لـكنه وشـكل جـديد وعـنـاصر جـديدة مـن خالل التـعامـل مع جسـد ا

انتهى إلى قوالب مسرحية فتوقف.
ـقـهـورين" أوجـسـتـو بوال كـذلك تـضمـن الكـتـاب حـوارًا مع رائـد "مـسـرح ا
ــسـرح الــتــجـريــبى عــلى أن مــفــهـوم والــذى أكـد فـى مـعــرض حــديـثـه عن ا
سرح الـتجـريبى فى أى وقت من األوقـات لم يكن سـهالً بالـنسبـة للـنقاد ا
أو اجلمـهـور وأن التـجـريب هو كل مـا هـو ليس بـالعـادى فـحيـنـما يـعرض
ـــصــرى - مــثالً - أحــد أعــمــالـه فى فــيــيــنــا حـــيــنــئــذٍ ســيــعــطى ــســرح ا ا
االنطـبـاع للـجـمـهور بـأنه مـسـرح جتريـبى; ألن تـأثيـره سـيـكون غـيـر عادى
والعكس صـحيح أيضًـا; إذن فإن مالمح أى مسـرح ترتبط بـشكل أساسى

بجمهوره والواقع االقتصادى الذى يخرج منه ويعبر عنه.
والـتجـريب شىء دائم من قـبل الـفـنـان الـذين ال يـوافـقون عـلى مـا يـقدم
ـسرح فـالـفـنـانـون دائـمًـا يـسـعون إلـى صيـغ عصـريـة وأهـداف إنـسـانـيـة وا
ـوت. احتـوى الـكـتـاب أيـضًـا على الـذى ال يـشـغل نـفسـه بقـضـايـا عـصـره 
ــعــاصــر أمـثــال جــورج تــابـورى ــســرح األوربى ا حــوارات مع كــبــار رجـال ا
ــســرح الـــنــمــســاوى وجــرايــزيـن أجــجــر الـــذى حتــدث بــاســـتــفــاضــة عـن ا
وقـضاياه كـذلك حوارات مع أورزوال بـاسترك وكـونى هانـز ماييـر وأحمد
ـسارح فى أوربا صـرى الذى حتـدث عن نظام وتـمويل ا حـمودة الفـنان ا
ــســـرح الــتـــشــيــكى فى حـــ حتــدث بــيـــتــر أوســلـــســلى خـالل حــواره عن ا
ـسـرحـيون اجتـاهـاتهم ومـنـاهـجهم وآراءهم فى سـلـوفـاكى ووضح هؤالء ا

سرح ورواده الذين سبقوهم. ا

الرديئة وشىء واحد جيد.
سرح الـتجريـبى له احلق فى أن يقـدم على محـاوالت رديئة من أجل إن ا
رء عن الـتـجريب فـسيـصبح الـعـثور عـلى شىء جديـد وجيـد; فـلو تـوقف ا
ـتــنع عن ــرء  ًـا يــجــعل ا ـالً وسـيــصــبح مــسـرحًــا قــد ـســرح شــيــئًـا  ا

الذهاب إليه فال يوجد عصر ليست به جتارب مسرحية.

ويرد إسلن على من يقولون إن ستـراسبرج قد تناول منهج ستانسيالفسكى
بعـمق أكـبـر قـائًال: إن ستـراسـبـرج قد فـهم سـتـانـسيالفـسـكى خـطـأ وقدمه
بـشكل بدائى وردىء وهو أسوأ من قـدم ستانسيالفسـكى فى أمريكا حتى
ـمثـلـ الـذين درسـوا على يـديه - أمـثـال جـيمس دين وبـول نـيـومان إن كل ا
ومـارلــون بــرانــدو ومــارلــ مــونــرو وآل بــاتــشــيــنــو.. وغـيــرهـم - فـشــلــوا فى
الـتـمـثـيل بغـيـر الـطـريقـة الـتى عـلـمـهم إياهـا فـهم ال يـسـتـطيـعـون أن يـقـدموا

بريخت أو شكسبير أو األعمال الكالسيكية.
ــمــثل ـــمــثل وعــضـــو ســتــوديـــو ا ويــرى جــون كـــوســتــوبـــولــوس - اخملــرج وا

بنيويورك .
ــتـلك مــنــهـجه اخلــاص ولــكـنه أن تـراســبـرج كــان لــديه اإلحـســاس بــأنه 
نـهج على جتـارب سـتانـسيالفـسكى بـشـكل أساسى كـان يعـتمـد فى هـذا ا

وخبراته.
ظهر اخلـارجى للممثل أى والتمثـيل فى القرن التاسع عـشر كان يهـتم با
ـاءة والـتـشـكـيل.. إلخ وفى نـهـايـة الـقـرن الـتـاسع بـاحلـركـة والـصـوت واإل
عـشـر وبـإجناز فـرويـد فى عـلم الـقـصص أصـبح االهـتمـام واضـحًـا بـهذا
سـرحيـة وحـسب بل وفى الـتمـثيل الـعلـم ليس فى الـكـتابـة للـشـخصـيـة ا
ـمــثـل جتــاه الـشــخــصــيــة الــتى يــقــوم بــتــمــثــيــلــهــا وقــد سـار وفى مــوقـف ا
سـتــراسـبـرج فى هـذا اجملـال كـمـا سـار سـتـانـسـيالفـسـكى ومن هـنـا هـاجم
مثل وأكد على توظيف بعضهم ستراسبـرج على اعتبار أنه أهمل وعى ا
ــمــثل فـى مــحــاولـة ــكــونــات الالوعى لــدى ا طــاقــته الــنــفــســيــة; فــاهــتم 

استخدام جتاربه وخبراته التى ترسبت فى هذا الالوعى.

فى حـ يرى جـورج تابـورى أن سـتانـسيالفـسكـى هو الـفنـانى األول الذى
مـثل باألسلـوب الواقعى وتـصوير أحـاسيسه الـداخلية حاول تـناول أداء ا
ـمـثل وأطلق وقـد وصل إلى هذا عن طـريق وسـائل مـساعـدة فى تـقنـية ا
ـــنـــهـج" أو "الـــطـــريـــقــــة" وتـــلـــقى الـــنـــقــــاد عـــلى ذلك اسـم "الـــنـــظــــام" أو "ا
األمـريــكــيـون ذلك من خـالل هـجــرة بـعـض تالمـذة ســتــانـســيالفــسـكى فى
نهج من ثالثيـنيات القرن العـشرين وقد حاول ستراسـبرج أن يتبع هذا ا

ـيـز مـسـرح الـقـرن الـعـشـرين إن تـعـدد االجتـاهـات وتـبـايـنـهـا هـو أهم مـا 
وهذا التـعدد مـرجعه إلى التـحوالت االجـتماعـية واحلـضارية الـتى ظهرت
خالل هـــذا الـــقــرن وكـــذلك الـــصـــراعـــات واحلـــروب الـــدولـــيــة الـــتى أدت

باإلنسان إلى سرعة تغيير موقفه ورؤيته للعالم.
ـســرح بـاعــتـبــاره أكــثـر الــفـنــون قـربًــا من احلـراك انـعــكس ذلك عـلـى فن ا
االجـتـمـاعى ومن ثم فـقـد تـولـدت تيـارات شـتى فى هـذا الـقـرن فـظـهرت

لحمية والعبثية... إلخ. الدادية والسريالية والتعبيرية وا
ــعــاصــر" يـــرصــد د. أحــمــد ــســرح األوربـى ا وفـى كــتــاب "اجتــاهـــات فى ا
ـذاهب; من سـخـسـوخ أهم سـمـات ومالمح هـذه الـتـيـارات واالجتـاهـات وا
خالل حــوارات أجــراهــا مع أقــطــاب هــذه الــتــيــارات فى فــتــرة بــعــثــته إلى

اضى. النمسا خالل ثمانينيات القرن ا

ــلــقب بـ (أرســطــو مــسـرح الــعــبث) كــان احلـوار األول مـع مــارتن إســلن وا
والـذى قـال إن عـصـر مـوضة مـسـرح الـعـبث قـد بـدأ فى الـغـرب; ثم انـتهى
على أيـدى كتاب ضـعاف وأن كـتابـات بيـكيت ال تـزال ذات قيـمة والشىء
ــسـرح الــيــوم هــو أنه ال تــوجـد مــســرحــيـة تــخــلــو من أحـد األســاسى فى ا
عناصر مـسرح العبث فقـد جتمعت كل تيـمات مسرح العـبث لدى الكتاب
احملدث وأن يونسكو كـتب فى السنوات األخيرة أعماالً جيدة ولكن فى
سرحيات ليست مسرحيات عبثية. إطار مسرحة سيرته الذاتية وهذه ا
كذلك أكـد إسلن على أن الـوجودية كـان لها تـأثير كـبير فى مـسرح العبث
فالوجودية هى التى تشكل اخللـفية الفلسفية كمسرح العبث فى ح أن
الداديـة لم تؤثـر كثـيرًا وقـد لعـبت السـريالـية دورًا كـبيـرًا فى هذا اجملال
ـسرح; وبـالرغم من فـشله فحـاول أرتود حتـقيق األفـكار الـسريـاليـة على ا

سرح. فقد ترك لنا نظريات مهمة فى ا

سرح والـسينما هو التقنية; فالفيلم ويرى إسلن أن الفرق األساسى ب ا
سـرحـيـة يـعـتمـدان بـشـكل أسـاس عـلى الدرامـا وهـذا يـعـنى أن الـكاتب وا
ـا هـو فى الـوقـت نـفـسه كـاتب سـيـنـمـائى وتـلـيـفـزيـونى ـسـرحى اجلـيـد إ ا

كن استيعابها بسهولة. جيد ذلك ألن االختالفات التقنية 
سرح كما صرح إسلن بآرائه فى مسـرح أمريكا واجتاهات التجريب فى ا
فى الـعـالم مـوضحًـا مفـهـومه هـو عن التـجـريب مؤكـدًا عـلى أن لكل وقت
سرح التجريبى هو رحلة الزمنية وا احتياجاته اخلاصة التى تعبر عن ا
ـعـمـل حـيث تـقـام الـتـجـارب عـلى الـوسـائل الــفـنـيـة الـتى لم يـتم الـتـجـريب ا
ـسرح الـتجـريبى ـرء أال يفـترض أن ا فيـهـا من قبل; وهـذا يعـنى أن على ا
فى ذاته شىء جيد ومن خالل هذه احملاوالت سـتعثر على مئات األشياء

عاصر. سرح األوربى ا الكتاب: اجتاهات فى ا
ؤلف: د. أحمد سخسوخ. ا

صرية العامة للكتاب. الناشر: الهيئة ا

سرح ما قاله بريخت عن ا
 غير ما قدمه...

حجـــاج  يحكى لــألطـــفال
لــــيـــنــــتـــقـل قـــطــــار احلـــواديـت بـــعــــد ذلك إلى
«الــبــســتـان» فى الــلــوحــة اخلـامــســة قـبل أن
يــقف فى مــحـطــته األخـيــرة ومن خالل هـذه
الـرحــلـة يــقـدم فــؤاد حـجــاج لألطـفــال وجـبـة
حكائية واسـتعراضية مشبعة من خالل «عم
حـــــمــــزة» عــــاشق احلـــــواديت الــــذى يــــطــــوف
بـاألطــفــال فى رحــلــة اســتــنــارة يــتــعــلم مــنــهـا
ـــــغــــرور األنــــانـى والــــكـــــســــول واجلـــــبــــان وا
والكـذابة قـيمـاً جديـدة جتـعلـهم يغـيرون من
أنــــفـــســـهـم لـــيــــصـــبـــحــــوا أعـــضــــاء صـــاحلـــ
ـــســرحــيــة مــقــدمــة ألنــفــســهـم ولــغــيــرهم وا

للمرحلة السنية من 9 : 16 سنة.
قــدمـت مــســرحــيــة «قــطــار احلــواديت» عــلى
مسرح الـبالون وعـلى مسرح  جـمصة بـنجاح
كــــبــــيـــر من  1997 حـــتى 1998 وشـــارك فى
بــطــولــتـــهــا: نــاهــد رشـــدى مــاجــدة حــمــادة
وحـسن الـديب وأعـد مــوسـيـقـاهـا وأحلـانـهـا
صالح الـــشـــرنــــوبى اســـتـــعـــراضـــات: عـــمـــاد
ـوجى من سـعـيـد رؤيـة تــشـكـيـلـيــة: جـمـال ا

إخراج عمرو دواره.

 «تــيت تــيت / قــطــر احلــواديت/ حــيــاخــدنـا
هنـاك حملطاته / نـستنـى ونسمع حـكاياته /
وان غـنى غـنـاه / حـنـغـنى مـعـاه / وال حـدش
تـاه مع غـنـواته / قطـر احلـواديت - قُـطُرات
شــفــنــاهــا عــلى قـــضــبــان / قــطــرنــا بــيــطــيــر
بـــجـــنـــاح ألـــوان / مـش قـــطـــر قـــد غـــلـــبــان
اً ونشيط / قطر كسالن / لكن فرحـان دا
احلواديت / جـواه حـنشـوف ازاى بنـطوف /
ويّـــا احلــــواديت نــــعـــرف ونــــشـــوف / اخلــــيـــر
اً شـوفنـاه طيب وعـطـوف / والشـر لئـيم دا
وحويط / تيت تـيت / قطر احلواديت» تلك
هـى األغـنــيــة الـتـى اسـتــهل بــهـا فــؤاد حــجـاج
مـــســـرحـــيــــته الـــغـــنــــائـــيـــة لـألطـــفـــال «قـــطـــار
احلواديت» والتى صدرت مـؤخراً عن الهيئة
الــــعـــامــــة لـــلــــكـــتــــاب فى سـت لـــوحــــات تـــدور
حــــكــــايـــاتــــهــــا فـى أمــــاكن وأجــــواء ســــحــــريـــة
مــخــتــلــفــة فــالــلــوحــة األولى تــدور فى عــالم
الـبحـار لتـحـكى حكـاية أمـيـرة البـحار حـورية
بـنت اجلـان وأبيـهـا السـلـطـان وتدور الـلـوحة
ــلــكــة الـنــحل» بــيــنــمــا حتـمل الــثــانـيــة «فى 
الـلـوحـة الـثـالـثـة عـنـوان «الـشـمـوع والـشـمس»
وفى الـغــابـة تـدور أحــداث الـلــوحـة الــرابـعـة

الكتاب: قطار احلواديت
ؤلف: فؤاد حجاج ا

رسوم: صفاء إبراهيم عبد الظاهر
iOÉ¡dG óÑY hôªYالناشر الهيئة العامة للكتاب

خلفية العبث الفلسفية

سرح التجريب فى ا

منهج ستانسالفسكى وستراسبرج

مثل تقنية ا

مثل وجسده روح ا
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فيفى عبده 

> الـبيت الـفنى للـمسرح قـرر استئـناف تقد
ـــوسم الـــصــيـــفى مـــســـرحــيـــة «روايـح» خالل ا
الــــــقـــــادم عــــــلى مــــــســـــرح لـــــيــــــســـــيـه احلـــــريـــــة
ـهـا بـالـقـاهـرة بـاإلسـكــنـدريـة بـعـد جنـاح تـقــد
ـسـرحـيـة إنـتـاج وحتـقـيـقـهـا إليـرادات كـبـيـرة ا
ـــســـرح الــكـــومـــيــدى وبـــطـــولـــة فــيـــفى عـــبــده ا
ـــشـــاركــة جـــمـــال إســـمــاعـــيل جـــمـــال عـــبــد
الـنـاصـر عـادل أنـور واإلخـراج ألحـمـد خـلـيل
الـــشـــرقـــاوى. «روايح» عـــرضت مـــؤخـــرًا عـــلى
دة يـوم فقط ضمن مسـرح ليسـيه احلرية 
عـروض مــهـرجــان الـربــيع الـذى نــظـمـه مـسـرح
الدولـة لعـدد من أعمـاله باإلسـكنـدرية وحـققت

إيرادات وصلت إلى ثمانية آالف جنيه.

ـسـرحى الـشاب كـمـال عطـية > اخملرج ا
يــقـــوم حــالــيـــًا بــإجـــراء بــروفـــات الــعــرض
ــسـرحـى اجلـديــد «الـكـالب األيـرلــنـدى» ا
ه بـنـادى لـلـمـؤلف حـسـام الـغـمـرى لـتـقـد
ــديــنــة نــصــر وتــمــثـيـل أعــضـاء الــزهــور 
الـــنــــادى. يـــذكـــر أن كــــمـــال عـــطــــيـــة قـــدم
مـــؤخـــرًا من إخـــراجه أيـــضـــا مـــســـرحـــيــة
«الـــشـــفـــرة» الــــتى عـــرضت عـــلى مـــســـرح
فيـصل ندا بالـقصر العـينى وأثارت جدًال
واسـعـًا بـسـبب عـدم مـشـاركـة أى عـنـاصر
نـسـائـيــة بـالـعـرض ومـواجـهــتـهـا ألكـثـر من
صـنفات مـشكـلة مع جهـاز الرقابـة على ا
الـفـنـيـة بـسـبب اعـتـراضـهم عـلى عـدد من

 د. هدى وصفىمشاهدها.

> د. هـدى وصـفى مـديـر مركـز الـهـنـاجر
لـلـفـنـون قـررت وضع خـطـة بـالتـنـسـيق مع
هــيـــئــة قــصـــور الــثـــقــافــة والـــبــيت الـــفــنى
للمسرح إلعـادة تقد عدد من العروض
ـــتــمــيــزة الــتى شـــاركت فى مــهــرجــان الـ ا
50 لــيـلــة الــذى نــظــمه الــهـنــاجــر مــؤخـرًا
ـشـاركـة سـبـعـة عـروض ــسـرح روابط 
ـسـتـقـلـة. د. هـدى وصفـى قالت لـلـفـرق ا
إنـها تـسـعى حالـيـاً لتـقـد هذه األعـمال
بـعـدد من مـسـارح القـاهـرة واحملـافـظات
مـن خالل برنـامج يـتم اإلعداد له حـالـياً
بعـد الوصول التفـاقات نهائـية مع البيت

الفنى وهيئة قصور الثقافة.
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شهد ناصفة» تتصدر ا فى جوائز مهرجان نوادى التذوق.. «ا

دوره فــى عـــــــــــــــــــــرض «وداعـــــــــــــــــــــاً
هاملت».

اجلائـزة األولى فى الـتـمثـيل نـساء
كــانت لــدالــيــا األبــيض عن دورهــا
فى عرض «مقـلوب الهرم» الثانى
شـــــــــيــــــــمـــــــــاء شـــــــــداد عـن «دائــــــــرة
ــــركـــز الــــثــــالث دالــــيـــا األحـالم» ا
جـالل عن «ولــد وبـــنت وحــاجــات»
وتــقـــاسم جــائــزة الــســيــنــوغــرافــيــا
سـمــيـرة أحـمــد مـحــمـد مــنـصـور
وأحـــمــد مــصـــطــفى عـن عــرضــهم
«فى انـتظـار توم هـانكس» ومـاهر
شــــــريف عـن عــــــرضه «مــــــقــــــلـــــوب

الهرم».
أمـا جـائـزة أفـضل أشـعـار فـذهبت
ألحـمــد عـبــد الـكــر عن «الــلـيــلـة
الـــرفـــاعـــيـــة» وأفـــضل مـــوســـيـــقى
لـــوائل الــســـيــد وأفـــضل تــصـــمــيم
درامــا حــركـــيــة حملــمـــد مــيــزو عن

«مقلوب الهرم».
جائزة اإلخـراج ألول عمل منحتها
الـلـجـنـة مـنـاصـفـة ألمـيـرة مـجـاهد
عن «دائرة األحالم» وإسالم عالء

عن «ولد وبنت وحاجات».
وتقاسم جائزة أفضل عمل جماعى
عـرض «الـلـيــلـة الـرفـاعـيـة» وعـرض
«وداعاً هاملت» بـينما ذهبت جائزة
أفــــضل عــــرض «فـى انــــتــــظــــار تــــوم
ـركز الـثـانى «عـفـواً قد هـانـكس» وا
ــركـز الـثـالث عن نــفـذ رصـيـدكم» وا

«ولد وبنت وحاجات».
سميرة أحمد
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مـــســـرحــيـــة «اخلــبـــز الـــيــومى»
ـــانـــيــــة جـــيـــزين لــــلـــكـــاتـــبــــة األ
دانـــكـــفـــارت تـــرجـــمـــة فـــوزيـــة
حـــــسن وإخـــــراج نــــورا أمــــ

تـعرض هـذا الـشـهر بـالـقـاهرة
ـنـيـا من إنــتـاج مـعـهـد جـوته وا
بــالـــقــاهــرة وبــحــضــور مــؤلــفــة

العمل.
سرحية تقدم باللغة العربية ا
ــان إمـام عـادل مـن تـمــثـيل إ
عـــنـــتــر رفـــعت عـــبــد الـــعـــلــيم

نـانـسى عـادل ديـكـور إبـراهيم
غــــــريب مـــــــوســــــيــــــقى رمــــــزى

صبرى.
«اخلـبز اليـومى» تعـرض حاليا
بـــســـاقــيـــة الـــصـــاوى وبـــعـــدهــا
ــــــركـــــز اجلــــــزويت تـــــعــــــرض 
ـنــيـا يـومى 15 16 الـثـقــافى بـا
مـــايــو اجلـــارى كـــمـــا عــرضت
بـجـزويت اإلسـكنـدريـة ومـعـهد
جــوتـة بــالـقــاهـرة فـى األسـبـوع

األول من مايو.
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أعـلن الـصـنـدوق العـربى لـلـثـقـافـة والـفـنـون فتح
بـاب الـتـقـدم لـلـمـنح الـتى يـقـدمـهـا فى مـجاالت

اآلداب والفنون اخملتلفة.
الـصـنـدوق وهـو مـؤسـسـة عربـيـة مـسـتـقـلـة غـير
ثقف ودعم ربحية تسعى لـتمك الفنان وا
الــثـقـافـة الــعـربـيـة يــقـدم مـنـحه فى 7 مــجـاالت

هى:
- تطوير وإنتاج مشروعات سينمائية مستقلة.

- إنتاج وعرض أعمال فنون أدائية.
- إنـتـاج وتـنـظـيم مـعـارض تـشـكـيـلـيـة وفـعـالـيات

للفنون البصرية.
- كـتـابـة ونـشـر أعـمـال أدبـيـة (رواية – قـصة–

شعر – مسرح).
- كتابة أبحاث فى مجاالت الفنون والثقافة.

-تــــنــــظـــيـم ورش عـــمـل وتـــدريـب فى مــــجـــاالت
الفنون والثقافة.

- تــنــظــيم فــعــالــيــات ثــقــافــيــة أو بـرامـج تــبـادل
ستوى العربى. ثقافى على ا

ويـــــحق لـألفـــــراد واجلـــــمـــــعـــــيـــــات األهـــــلـــــيـــــة
ـؤسسـات الـثقـافـيـة والتـعـليـمـيـة والهـيـئات وا
احلـكـومـيـة والـشـركـات اخلـاصـة الـعـاملـة فى
 الــتــقـدم بــطــلـبــات الـدعم اجملـال الــثــقـافى
وجـود عـلى موقع الـصـندوق عـلى النـمـوذج ا

اإللكترونى
.www.arabculturefund.org�

فى موعـد أقصاه 30 سـبتـمبـر (أيلول) 2008
ـتـقـدمون بـاسـتالم طـلـباتـهم بـالـبـريد وسـيبـلغ ا

اإللكترونى.
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ـسرحـيـة تـنـظم جـمعـيـة الـنـهـضة الـعـلـمـيـة والثـقـافـيـة «اجلـيزويت» بـالـتعـاون مع فـرقـة «الـبـؤرة» ا
ـسرح ورشـة عـمل حول تـقـنيـات مـنهـجى الـواقـعيـة الـنفـسـية سـتـانسالفـسـكى «مـنهج تـمـثيـلى» وا

الفقير جلروتوسكى «منهج إخراجى».
شاركة فى هذه الورشة متاح للشباب يشرف على الورشة اخملرج محمد حـمدى الذى قال إن ا
من 18 سنة وحتى 35 سنة وعدد سـاعات التدريب تصل إلى 96 ساعة وتـستمر حتى 3 يونية
عـلى مدى 24 يومـاً بواقع 4 ساعـات يـوميـا وتنـتهى أعـمال الـورشة بـتقـد عرض مـسرحى فى

يونية القادم.

عروض مسرحية جديدة باإلسكندرية خالل أيام
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تــشــهـد مــديــنـة اإلســكــنــدريـة خالل أيــام تــقـد
ــســـرحــيــة اجلــديــدة لــهــذا عــدد من الــعــروض ا
الـعـام قـصـر ثـقـافـة األنـفـوشى يـقـدم مـسـرحـيـة
ن «الـــــعــــــادلـــــون» أللــــــبـــــيــــــر كـــــامـى وإخـــــراج أ
اخلــشـاب ســيــنـوغــرافــيــا حـازم مــتــولى إضـاءة
إبـــراهـــيم الـــفــرن مـــوســـيــقـى مــحـــمـــد حـــســنى
ـان ـمـثـلـ مـنـهم: إ ـشـاركـة مـجـمـوعـة من ا و
إمـام محمد عبـد القادر محمـد السيد أحمد

عبد اجلواد جمال أبو ميس محمد مكى.
أمــــا قـــصـــر ثــــقـــافــــة الـــقــــبـــاريف يــــقـــدم عـــرض
«هاملت» معاجلـة وأشعار سامح عثمان إخراج
سامح احلـضرى سـيـنوغـرافيـا إبـراهيم الـفرن
مـوسـيـقى مـحــمـد شـحـاتـة تـمـثـيل: خـالـد نـبـيل
مديـحة حـسن محـمد الـعمـروسى محـمد عـبد
الـصـبـور عـادل عـنتـر والء نـبـيل مـحـمـد أم

صـالح الــســـايح نـــيـــفــ فـــتـــحى عــبـــاس عـــبــد

نعم رحاب عرفة. نعم سعيد عبد ا ا
وفى قـــصـــر ثـــقـــافـــة مـــصــــطـــفى كـــامل تـــعـــرض
مـــســـرحــيـــة «أربـــعــ عـــلى كـــام» تـــألــيـف ســامح
عـثـمـان وإخــراج مـحـمـد الـزيـنى درامـا حـركـيـة
شــريف عــبـــاس ســيــنــوغــرافــيـــا هــانى الــســيــد
مـوســيــقى مــحـمــد حــسـنى تــمــثـيـل: كـر عــبـد
ـنـعم الـكـشـيـر رانـيـا زكـريـا الـنـوبى رنـا أحـمد ا
فــــراج أحـــمــــد مـــحــــمـــد شــــمس مـى مـــحــــمـــود
ـان جـمـال مـحـمـد سـعـيـد مـحـمـد مـزروعـة إ

جابر وغيرهم.
ويقـدم قصـر ثقـافة بـرج العـرب مسـرحيـة «بتوع
اجلــاز» تــألــيف حــمـــدى عــبــد الــعــزيــز وإخــراج
عــادل شـــاهــ ســيـــنــوغـــرافــيـــا هــانى الـــســيــد
أشــعــار إيـــهــاب سالم أحلـــان مــحــمـــد حــســنى
دراما حركية ميزو تمثيل: حسن فوزى محمد
خمـيس روزا الـسعـيـد أمـيرة يـوسف صـابرين

على السيد سعيد.

 أحمد راسم 

 حنان شلبى

نورا أم

أقـام قـصر ثـقـافة الـتـذوق بسـيدى
جــــابـــر بــــالــــتــــعــــاون مع مــــؤســــســـة
"Creation Grop" مـــــــهـــــــرجـــــــانــــــاً
سرحيـة التى شاركت فى للفـرق ا
سرح الـتى أقامها القصر ورشة ا

برئاسة اخملرج جمال ياقوت.
ــهـرجــان أحـد عــشـر تـســابق فى ا
ــهــا فى الــفــتـرة عــرضــاً  تــقــد
من 1 وحـــــتى 4 مــــايـــــو وأعــــلـــــنت
كونة من الدكتور جلنة التـحكيم ا
أبـــــــو احلــــــــسن سـالم والــــــــفـــــــنـــــــان
ـمثل الـتـشكـيـلى مـاهـر جـرجس وا

محمد يسرى
النـتائج يوم 5 مايو بـحضـور حنان
شـلــبى رئـيس إقــلـيم غـرب ووسط
الــــــــدلــــــــتـــــــــا وعــــــــدد مـن فــــــــنـــــــــانى

اإلسكندرية.
حــصل أحـمـد عـبــد الـكـر عـلى
جــــــائــــــزة الـــــتــــــألــــــيف األولـى عن
عـرض «الــلـيــلــة الـرفــاعـيــة» أمـا
اإلخـراج فـحـصــلت عـلى جـائـزته
ـــركــز األولـى ســمـــيـــرة أحـــمـــد ا
الــــثــــانى أحــــمــــد راسـم الــــثــــالث
أحـمـد بـسـيـونى جـائـزة الـتـمـثيل
األولى حــصل عــلــيــهــا مــنــاصــفـة
مـحـمـد مـنـصـور عن عـرض «توم
هانكس» رفـعت عبد العليم عن
ـركز عـرض «مـقـلـوب الـهـرم» وا
الــــثــــانى مــــنــــاصــــفــــة بــــ إسالم
عـــيــــسى عن «عــــفـــواً لـــقــــد نـــفـــذ
رصيـدكم» عمر يونس عن «ولد
ـركـز الـثـالث وبـنت وحـاجــات» ا
حــــصل عــــلــــيه أحــــمــــد عــــلى عن

كمال عطية محمود احللوانى
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بـاد عـلـميـة صـارمـة لكن مـفـهـوم اخملرج بـاعـتـباره ـكن أن يعـمل طـبـقـاً  ـسـرح  > إن ا
مـسـئوالً عن مـخـتـبر لـلـعالقات اإلنـسـانـية أصـبح عـنصـراً رئـيـسيـاً فى مـسرح احملـتـرف

سرحى. اجلدد وقد بلغ غايته التعبيرية فى مختبر جروتوفسكى ا

> نادى روتارى القاهرة قرر اختيار مسرحية «ماكبث» لشكسبير والتى قدمها طالب جامعة حلوان هذا العام إخراج هشام عطوة كأفضل عمل مسرحى طالبى فى 2008.
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أولـــــلــــــمـــــخـــــاوف الالشـــــعـــــوريــــــة)- وهـــــذا هـــــو مـــــاجـــــعل
(أوسـكـار) يـنكـر مـوته بـتـحــــويـله إلى (نـوم ) يحـق فيه

لله (األب الكونى) فقط إيقاظه ..
ــا يــعـنـى أن (الـســيــدة الـورديــة)هى فــقط  الــتى كـان
بـدأ(التـمثـيل أوالتـجسـيد) لـتتـطابق يجـب أن تخـضع 
مع مــاهــيـة ســابــقــة عــلى وجــودهــا .. لــذا قـامـت بـأداء

ثلة- قارئة) مطابقـة لها .. دورها(
خاتمة :

كن الـقول إن (الـعرض/الـقراءة) يـنبـنى فى األساس
عــلـى (الــصــوت  –الــصـــمت) (احلــضــور- الــغــيــاب) ..
وكما أشرت من قـبل فالصمـت والغياب هـما اآلليتان

اللتان حتققان اكتمـــــال الصوت واحلضور ..
ـــكـن أن نالحظ إال أن الـــصــــمت والـــغــــيـــاب- كــــمـــا 
ــركـزيـة الــتى يـتـأسس عــلـيـهـا يـتـأسـســان عـلى نـفس ا
الــــصـــوت واحلـــضــــور .... أعـــنـى (مـــركـــزيــــة أوســـكـــار

نفسه) ..
وفـى عــــرض/قـــــراءة آخــــر يــــحــــمـل اسم (الـــــتــــطــــريــــز)
لـلــمــخـرجــة (عــفت يـحــيى) (الــذكـر) الـــــــذى يــتـمــحـور
حـولـه الـسـرد (األنـثـوى) يـتـمـتـع بـالـغـيـاب والـصـمت هـو

اآلخر ..
وما أريد قوله هنا- إن ذلك الـغائب الصامت هو ما
ــتــعــلــقــة ــتــعـــددة ا تــتــخــذ مــنـه الــســرود الــتــخــيـــيــلــيــة ا
بـاجلـمـهـور مـحورا لـهـا ... أعـنى أن هـذه الـتـقـنـية هى
إحـدى مـكـونـات الـبـنـيـة الـتــى تـتـأسس عـلـيـهـا (عروض

سرحية) .. القراءة ا
إال أنـــنـــا نالحـظ أيـــضـــا أن تـــلك الــــعـــروض تـــضع (فن
ـــســــرح) بـــرمـــتـه فى مـــوضـع ســـؤال هـــذا فـى الـــوقت ا
الــــذى تــــنــــتــــمـى فــــيه هـى نــــفــــســــهــــا إلـى ذلك الــــفن ...
ــســرحــى مــصــادره فــخــطـــابــهــا يــســتــمــد مـن الــتــراث ا

الضرورية- لتفكيك ذلك التراث نفسه !..
ماالذى يعنيه هذا ? ..

أيـعنى أن لـيس بـاستـطـاعة خـطـاب ما أن يـتـخلص من
ميتافيزيقا احلضور ?..

نعم .. فـ (نقد مـركزية الكـلمة  والصـوت أواللوغوس
ـــركــــزيـــة ذاتــــهـــا الــــتى يــــســـعى اليـــقــــوم إال عـــلـى تـــلـك ا
لـــتـــحـــطـــيـــمـــهــا ...)(15)  كـــمـــا أن (دريـــدا) يـــؤكــد عـــلى

(استحالة االنفالت من مركزية اللغة).
الهوامش 

ستـقلة سـرحيـة ا (1) تـكونت فرقـة جمـعية الـدراسات والـتدريب ا
ـتــنــاوى) كــأول فـرقــة تــتــكـون داخل عـام 2007  أســســهــا (هـانـى ا

سرحية احلرة ..  اجلمعية اخلاصة بالفرق ا
رفق بالبانفلت  وتقول الفرقة  –على لسان مؤسسها فى البيان ا
نـاسبة اخلــــاص بـالعرض/الـقراءة : (أوسـكار والسـيدة الـوردية) 
سـتقلة حتت رعاية سرحية ا ه فى إطـــــــار مهرجان الفـرق ا تقـد
نـعقد فى الـفترة من ا (مركـز الهنـاجر للـفنون) فى مـوسمه األول

( 18 فبراير إلى  13 إبريل 2008).
ونـظــرا حلــداثـة هــذا وتــنــتـهـج الـفــرقــة مـنــهــاج الــعـمل الــتــطــورى
تـكـويـنـهــا فـقـد قـدمت مـسـرحـيـة واحــدة فـقط عـلى هـيـئـة (قـراءة
مسرحيـة) كعرض أول لها فى إبريل  2007 ويعتمـد منهج العمل
عنى ـسرحى ;  رحليـة للعـرض ا التطورى عـلى عرض النتـائج ا
تقـد تـلك الـنـتـائج للـجـمـهـور علـى هيـئـة عـرض مـســـرحى .. ثم
تـعـاود الفـرقـة الـعمل عـلـيه وتـطويـره- وتـقد نـفس الـعـمل ولكن
بــعــرض آخــر.. هـذا األســلــوب الــعــمــلى يالئم الــنــصــوص شــديـدة
سرحية التى سرحيـة  وكذلك األعمال ا اخلصوصية فى البنية ا
ـنهج حال تـعـتمـد أسـلـوب البـحث الـعـلـمى .. وتعـتـبـر الفـرقـة هـذاا
ـستـقــــل فى ظل فـقر اإلنـتاج سـرحى ا سحـريا فى بـنـاء العـرض ا
ــســرحــيــة .. فـهــو إذن طــريق ــســرحـى وعـدم إســتــقــرار الــبــنــيــة ا ا

ستقل فى مصر . سرح ا للتعامل مع واقع ا
ـقــابل لـلــمـؤلف (2) (الـقــار الـضــمـنى) عــنــد (إيـزر وإيــكـو) هــو ا
تـفرج ـسرحى ال نـستـطيع أن نـضع(ا النـصى لكـننـا فى العـرض ا
الــضـمــنى) فى مــقــابــــــل مـؤلف الــنص أومــخـرج الــعـرض  –هــكـذا
ـؤلـفـ : ( بــآلـيـة مـفـضـوحـة .. ألن لــديـنـا مـجـمـوعـة هــائـلـة من ا
ــمــثـــلــ والــديـــكــوريــسـت أوالــســيـــنــوغــراف ومـــصــمــــــم اإلضــاءة ا
قابل للمتفرج الضمنى ا يعنى أن الطرف ا وسيقى ...إلخ)  وا
ـسـرحى يـتـمـيـز بـالتـعـدد والـتـركـيب ; لـدرجـة يـتـعذر فى الـعـرض ا
مـعـهـا حتديـــــد اسـتـراتـيجـيـته عـلى نـحـو قاطـع .. وال شك أن تلك
اإلستراتـيجـية بحـاجة إلى إسـتقـصاء مخـتلف- لـتطويـر مفـهموم
ـسرح .. هذا واسـتصـفائى للـممـثل/القار (عـمليـة التـلقى) فى ا
هنا كمقـابل للمتفـرج الضمنى يعـــــود- فيما أتصـور مبدئيا على
ــواجــهــــــة ; أعــنى أنه هــو األ قـل- إلى أنـه هــو الــذى يــحـــتل خط ا
ـوجه) "بـتــشـديـد وكـســر اجلـيم" االسـتــرتـيـجـــــى الـذى ــواجه (وا ا

يقف وراءه كافة العامل فى العرض ..
ـصـطـلـحات األدبـيـة) دار شـرقـيات (3- إبـراهـيم فـتـحى (مـعجم ا
لـلـنـشر والـتـوزيع الـطـبـعة األولى 2000 الـقـاهـرة- (ص 81 82

.(124 123
من (4) عـلى التـوالى : جـون سـتروك (الـتـحـرير) (الـبـنيـويــــة وما
عـرفة العدد (206) بعدها) تـرجمة : د . محـمد عصـفور عالم ا

عام   1996 الكويت الصفحات على التوالى:(225-224) .
  (5)مــــدونــــة (مــــحــــمــــد أنــــدلــــسـى)- عــــلى اإلنــــتــــرنت.. مــــقــــال

(اجلينالوجيا والكتابة)..

يـقــوم (الـعـرض/الــقـراءة)- فى األسـاس- عــلى الـسـرد
ــنــولــوجى (احلــكى) ; الــلــغـــوى الــكالمي ذى الــطـــابع ا
الـذى تـتخـلـله بـعض  الـفـقرات احلـواريـة (بـ أوسـكار
والـســيـدة الــورديــة أوتـلك الــتى يــؤديـهــا أوســكـار نــفـسه
) فى اســتـحــضــاره لــلــمــشــاهـد ــمــثل/الــقــار (أعــنى: ا

التى دارت بينه وب اآلخرين ..
هذه الصيـغة تنطـوى على مجازفـة- إذ تدفع بالعرض
لـلـسـيــر فى عـوالم غـامــضـة مـجـهـــــــــولـة مـسـتــعـصـيـة
عـــلى اإلمـــســاك والـــتــأطـــيـــر; هى عـــوالم (الــتـــخـــيــيل)-
ـــــــــمــــــــــتـــــــــدة بـالحـــــــــدود أوتـــــــــقـــــــــنـــــــــ أوتــــــــــاريـخ داخل ا
ــــتـــفــــرج/الـــســــامع- الـــضــــمـــنـى) . ذلك أن هـــذا ذهن(ا
ــارســته األخــيــر- داخل (الــعــرض/الــقــراءة) وعــبــر 
لـدوره الــوظـيـفى (الــذى بـدونه اليـكــشف احلـضـور عن
ـا يـدفـــــع (تأويـلـيا) بـاحلـضور حـقيـقـته واكـتمـاله)- إ

فجع .. نفسه إلى مصيره التراجيدى ا
وبتعبير آخر إذا كان (التـخييل) ينبنى على الغياب ال
عـلى الـصـورة ال الـشـىء فبـمـقـتـضـاه تـتـحول احلـضـور
الـلـغــة (كـمـجـمـوعـة هـائـلـة من الـعالمـات الـرمـزيـة) إلى
مجـازات بصـرية حتــمل تـهديـدا لرمـزية الـلغـة نفـسها
عـــــوضـــــا عن ـــــا تـــــقـــــدمه مـن أشــــكـــــال مـــــرئـــــيــــة ذلك 
األفـكـار.. (وما أسـهل أن يـفـقـد الـرمـز قوته فـى بعض
أشـكــال اجملـاز فـاجملـاز يـتـضـمـن مـنـذ الـبـدايـة إضـفـاء

عيــــــار والبلورة ..). ا
فـــعـل حتـــويل الـــرمـــز إلى اجملـــاز الـــبـــصـــرى بـــقـــدر مـــا
ـــا يــؤدى بـــاجلـــمـــهــور يــصـــيب الـــرمـــز بـــالـــتــدهـــور فـــإ
ـــــركــــز الـــــصـــــوتى- الـــــواقـــــعى إلـى الــــتـــــدحـــــرج خـــــارج ا
الـــلــوغــوسـى !.. (فــالـــتــخــيـــيل ; كـــفــعل ســـردى- وكــمــــا
ــكــبــوتــة ويــفــجــر أشــرت ســابــقــا- يــحــرر اخلــطــابــات ا
احلــقـيــقــة اإلجـتــمــاعـيــة ; عــبـر تــعــطـيـل آلـيــة الــضـبـط

تعلقة باخليال) .. راقبة االجتماعية ا وا
ــريض فى (الــعــرض/الـــقــراءة) (الــطــفـل- أوســكــار) ا
بـالـلوكـيـمـيا يـعى مـوته كـنوم ... أى أنــه (يـنـكـر موته)
لذا يكـتب- ما معـناه- (لله فـقط احلق فى إيقاظى)..
وهو نـفس الـقول تـقريـبا الـذى ظل يردده طـيلـة أحد
عـشــر يــومـا الــســابــقـة عــلى مــوته- حــ طـلـب مـنه أن
يزوره ليــــال.. لكن (الله); الـذى يكتب إليه (أوسكار)
ـا هــو إله لــيس هـو الــله كـمــا نـعــرفه نـحن الــكـبــار وإ
رض ويعانى آخر يشبه (بابا نويل أوإنسـانا طيبا ; 
...) هــكـــذا فــتــصـــوره عــنه ال يــنـــفــصــل عـن جتــربــته
الــصــغـيــرة ; كـطــفل- خـاصــة أن أحـدا لـم يـحــدثه عـنه
من قبل عدا(السيدة الوردية) فى أيامه األخيرة !..
الـــــتــــــصـــــور (اخلــــــيـــــالـى) ألوســـــكـــــار عـن (الـــــلـه)- رغم
بــــــراءتـه- يــــــحــــــيــــــلـه من رمـــــــز (فــــــكــــــرة مــــــجــــــردة) إلــى
مـجــاز(شــكل مــرئى) ; (حــتى أنه كــلــمــا تــوجه بــحـديث
ـا يـنـظـر إلى اجلـمــهـور"الـسـلـطـة مــبـاشـر إلى الـله فــإ
ـا يجـرد الرمـز من قوته االجتـماعـيـة"... ويتـكلم !) 

وتعاليه !....
)- الـذى يـبـلغ مـن الـعـمـر نـحـو ثالثـ ـمــثل- الـقـار (ا
عــامــا كــحـــد أدنى- يــؤدى دور (أوســكـــار)  وهــو يــقــرأ
علـينـا رسـائله اإلحـدى عشـرة التى بـعث بهـا إلى الله-
مسـتعرضـا جتربته الـذاتيــــــة (كطفل فى الـعاشرة من
عـمـره)عبـر عالقـاته بـعدد مـن الشـخـصـيات: (الـسـيدة
ربية) وأينشتـ وفشار وبسطرمة والفتاة الوردية / ا
ــسـتــشـفى) الــزرقـاء (أطــفــال مـرضى الــتـقى بــهم فى ا
ــمـرضـات .... إلخ ــعـالج وا ثــم أمه وأبــيه والـطــبـيب ا

 ..(
ـاذا لم يـأت (اخملـرج) بـطـفل صـغـير لـيـبـقى الـسؤال : 
ـاذا جلـأ إلـى عـرض صـور لــيـلــعب دور (أوسـكــار)?.. و
ــا فــيــهـــا صــور أوســكــار فى ــرســـومــة)  األطــفــال (ا

اخللفية ? ..
اإلجــــابــــة  تـــأتـى من داخل الــــعــــرض/الـــقــــراءة نـــفــــسه
وتتمـحور حول رفض (تمـثيل أوجتســـــــيد الطفل) فى
وجـــود مــحـــدد أعـــنى أن وجـــود الــطـــفل كـــان ســـيـــمــثل
طا من الـوجود  إخـضاعـه وحتـويـله إلى موضوع
ـــوضـــوع- هــو ـــا يـــولـــد الـــوهم بـــأن هـــذا الـــطـــفل- ا
ــــــســـــرح حــــــقـــــيــــــقـــــة الــــــطــــــفل (كــــــمـــــا نــــــرى عــــــادة فى ا
الـــــتــــــجــــــســــــيــــــدى) ... وبــــــتــــــعـــــبــــــيــــــر آخــــــر لــــــقــــــد جلـــــأ
الــعـــرض/الــقـــراءة إلى الـــتــــأويل االســـتــعـــارى لــلـــطــفل
ولــيـس إلى اخــتــزاله فى شــكل واحــد وحــيــد ذى داللــة
) يؤدى دور ـمثل- الـقار أحاديـة ذلك حيــــن جعل (ا

) بــقــدر ـــكن أن نالحــظـه هــنــا هـــو أن(الــغــيـــابــ ومــا 
ـا تـتـقوض مـاتـكـتـمل بـهـمـا احلـقـيـقة االجـتـمـاعـيـة فـإ

بهما أيضا ..
غــيــر أن (صــور األطــفـال) تــقــوم بــأداء وظــيــفــة تــقــنــيـة
ــسـارات الـتـدفق ـســــتـمـر  أخــرى أال وهى الـتـقــطـيع ا
ـتـفــرجـ ... لــيـعـودوا الـسـردى الــتـخــيـيــلى اخلـاص بــا
ــــســـــارات أوابــــتــــداع بــــعـــــدهــــا إلـى مــــواصــــــــلــــة نــــفـس ا
مسارات جديـدة السيمـا أن بث تلك الصور غـالبا ما
كـــــان يـــــأتـى فى حلــــــظـــــات الـــــصـــــمت الـــــفـــــاصـــــلـــــة بـــــ

شاهد- الرسائل) ..  (ا
أال تــــقـف تــــلك الـــــتــــقــــنـــــيــــة- الــــتـى تــــؤدى إلى تـــــشــــظى
الـعـرض/الـقـراءة وتـفتـيت وحـدته- فى مـواجـهـة تـقـنـية

احلوارات الرابطة ب أجزاء النص ?..
رسومة وما يجب التـأكيد علـيه هنا هو أن (الـصور ا
لألطفـال- خـاصة صـور أوسـكـار) كانت تـمثل خـلفـية
ــمـــثـل) الــذى يـــؤدى دور أوســـكـــار أيـــضــا- - ا (الـــقـــار
ــثالن صــورتــ (أوتــصــورين) عن وأنــهــمــا مــعــا كــانــا 
وقـد أوسـكـار نـفــسه (تـربط بــيـنـهـمــا الـرأس احلـلــيـقـة)
ـــتــنـــاوى) إلى وضـــعــهـــمــا أمــام عـــمــد(اخملـــرج : هــانى ا
ـســتـمع) لـيـدرك جـيـدا أن الـصـورة الـتــى ـتـفـرج- ا (ا
يـكــونــهـا (عن) أويــتــمـثــلــهـا ألوســكـار هـى مـجــرد صـورة

ضمن صور أخرى .. 
هــذا عــلى الـعــكس من (الــســيـدة الــورديــة)- تـلك (األم
ـالئـكـيـة) ; الــكـادحـة الـغــيـبـويـة ; ـربـيـة (ا الـبـديـلــة) أوا
يـثولوجية الضـامنة لتماسك مندوبة مبـيعات الرموز ا
ؤسسات االجـتماعيـــة; عبر إخضـاع حياة (أوسكار) ا
ومــوته لـــســـلــطـــة تــتـــجـــاوزهــمـــا- ذلك بـــإجــراء عـــمــلـــيــة
قـتضاها حتـويل تلك الظاهرة أسـطرة للـموت ; يتم 
الـثــقـافــيـة إلـى ظـاهـرة طــبـيــعـيــة- كـمــا يـقــول (مـنــاحـيم
ــوت روث); فــوظــيــفـــة األســطــورة هــنــا هـى أنــســنــة ا
(عن طريق الـتحـكم فى القلـق وإعطاء شـكل للـرغبات

الـطـفـل هــكـذا- تـفـاديـا لـلـسـقـوط  فى وهم الـتـطـابــق
يتافيزيقى ... ا

ـتـفـرج/السـامع- ومن جـهـة أخـرى فـتـفـعـيل مـخـيـلـة (ا
ا الـضمـنى) عـبر تـلقى اخلـطـاب اللـغـــوى السـردى إ
يـــدفع بــكل (مـــتــفـــرج/ مــســتـــمع- حــقـــيــقى) إلـى إنــتــاج
صـــورة مـــجـــازيـــة مـــرئـــيـــة لـــلـــطـــفل الـــنـــصى (الـــلـــغـــوى-
الـرمــزى)... وبـذا نـكـون أمـام أعــداد ال حـصـر لـهـا من

األطفال- اخملتلفــــ بالضرورة ..
ـــــرســـــومـــــة) الــــتـى حــــرص لـــــذا فــــصـــــور األطـــــفــــال (ا
(اخملــــرج) عــــلى عــــرضـــهــــا فى اخلــــلــــفـــيــــة (عن طــــريق
الــفــيـديــو بــروجـيــكــتـور) بــقــدر خــضـوعــهــا- كـمــا يــبـدو
ـــبــــدأ الــــتـــجــــســــــــــيـــد (الــــواحـــدى) لــــلـــوهــــلـــة األولـى- 
تناقض مع مبدأ التخييل (التعددى) إال أنها مجرد ا
صور (مرســــــومة) وليـست صورا واقعية.. و(الرسم)
يــعــنى- من ضــمن مــايــعــنـى- وجــود خــطــوط خــارجــيـة
ـــــا يـــــؤكـــــد ال ـالمح وأجـــــســــــاد األطـــــفـــــال  مـــــحـــــددة 
عــلى الـعـكس مـن (الـتـصــويـر) الـذى يــتـمــــيـز واقـعـيــتـهـا
بـإخـفــاء الـتـحــديـدات اخلــارجـيـة ســعـيــا إلى (احملـاكـاة

والتجسيد والتمثيل)- أى اإليهــام بالواقع ..
إذن صــــــور األطــــــفـــــال- فـى (الــــــعـــــرض/الــــــقـــــراءة) ال
ا  ( تـنـطوى عـلى (حـضـور- كـثـيف ألطفـال واقـعـيـ
يـجــعـلــهـا مــجـرد تــصـورمــجـازى عن األطــفـال- يــضـاف

إلى التصورات الســابق ذكرها .. 
هــكـذا فـالـوجــود االسـتـعــارى لـلـطـفل (وهــو االسـتـعـارة
ـا يـلـعب دور ـهـيـمــنـة عـلى الـعـرض/الـقـراءة كـكل) إ ا
ـــتـــفــــرج الـــضـــمـــنى- الـــغـــائب- الــــغـــائب الـــثـــانـى بـــعـــد ا
اخملــتـبئ حتـت جـلــودنـــا االجــتـمــاعــيــة ; وهـاهــو يــتــكـلم
عـــبـــر ( ـــمـــثـل/الـــقـــار اســـتـــعـــاريـــا أيـــضــــا(فى صـــورة ا
تــقـــنـــيـــات كـــتـــابـــيـــة (تـــكـــتب الالمـــكـــتـــوب)- وهى نـــفس
الـتـقــنـيـات الـتـى كـان يـسـتــخـدمـهـا (نــيـتـشه) فـى كـتـابـته

التى تــم وصفها بأنها أشبه بكتابة األطفال !....

مشهد من عرض «أوسكار والسيدة الوردية»

 التخييل ينبنى على الغياب ال احلضور..
على الصورة ال الشىء

سرح موضع  عروض تضع فن ا
 السؤال رغم أنها تنتمى لنفس الفن
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حــ جتـرى حــوارًا مع جنم بـحــجم مــحـمــود يـاسـ
ــا يـــفـــرضه عـــلـــيك هـــذا احلــجم عـــلــيـك أن تــرضـخ 
حتى لو ترك سؤالك وأخذك لـتسبح معه فى بحور
اضى فهى- فى النهاية - إجابات على أسئلة لم ا
تــســألــهــا.. ســبــاحــة فى زمن يــنــدر من يــوثق له وال

أمل لنا فى معرفة ما حدث سوى اإلنصات..
سرح الفنان الكبيـر حتدث عن بداياته دور نادى ا
بـــبــورســعــيــد بـــلــدته فى تــكـــويــنه وكــيــفـــيــة صــيــاغــته
ـسـرح ــشـروعه الـثــقـافى وعن ســنـوات الـعــمل فى ا
ــــســــرح الــــقــــومى ثـم رئــــاســــته لـه ورأيه فى أزمــــة ا
ــسـرح الـتــجـريـبى وعن الــوصـايـة عــلى الـفن فى وا
ـنطقة هذا احلوار الذى دار مـعه فى مكتـبه ببيته 

الهرم.
> الـنـجم مـحـمـود يـاسـ لم يـقـدم أى عمـل طوال

تاريخه على مسرح الثقافة اجلماهيرية.
لم أقــدم أى عـــمل فى الـــثــقــافـــة اجلــمــاهـــيــريــة ذلك
ألننى بـدأت  قبلـها وهذه مـسألة عـمر احلقـيقة أن
هـذا اجلـهــاز الـعـظـيم (الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة) الـذى
أســــسه الــــعــــظــــيم ثــــروت عــــكــــاشــــة وزيــــر الــــثــــقــــافـــة
ية شعبية واجـتماعية لآلداب والفنون حقق كأكاد
مـطـلـبـنـا جـمـيـعًـا كـفـنـانـ من األقـالـيـم إذ كـنـا نـنادى
بـــتــجـــمــعـــات ثــقـــافــيـــة وفــنــيـــة فى األقـــالــيم حتـــتــضن
ـواهب النـاشـئة فى حلـظـة اشتـعـال حرارة الـهـواية ا
الـتى تـدفـعهم لالجـتـهـاد والـسعى لـتـقـد كل مـا هو
ــشــروع شــبــابًــا كــثــيــرين رائع وقــد اســتــوعب هــذا ا
احـــتـــضــــنـــهم وقـــام بـــتـــنــــمـــيـــة مـــوهـــبـــتــــهم وأتـــاح لـــهم

الفرصة.

"أقــول لك إن مــديـــنــتى (بــورســعـــيــد) حــالــة خــاصــة
ذلـك أنــهـــا كــانت تـــمــلـك حــيـــنــئـــذ مــا لم تـــعــرفـه بــلــد
سرح الـذى عرفته شكـسبيـر (إجنلتـرا) وهو نـادى ا
بــورســعـيــد مــنــذ ٨٠ عـامًــا وقــد اســتــلـفــتــتــنى الفــتـته
ـعـلــقـة عـلى مــبـنـاه الــرائع (فـيال أنــيـقـة الـنـحــاسـيــة ا
) وأنـا مـازلت صـبـيًـا لم أجتـاوز خـلف الـفــنـار الـقـد
الـ ١٣ من عــمــرى فــدخــلت ألجــد أعــضــاءه عــشــاقًــا
حـــقــــيـــقــــيـــ لــــلـــمــــســـرح لــــديــــهم اطالع واسـع عـــلى
ـسـرح ـيـ من كـتـاب ا ـسـرح الـعـا إبـداعـات كــتـاب ا
الـيونـانى حـتى شكـسـبيـر وإبـسن وتشـيـكوف وداخل
الـــنــادى كـــانـــوا يـــجــتـــمـــعـــون بــاســـتـــمـــرار يــتـــنـــاقـــشــون
ويـــتــــحـــاورون ويـــعــــمـــلــــون بـــروفـــات مــــســـرحـــيــــة عـــلى

> كـانت جتـديـدات أنـطـوان تـوضع عـادة كأطـر لـرفض الـتـقـاليـد الـقـائـمـة وكانـت حتمل
ـســرحى: الــتـمــويل وعالقــات اجلــمـهــور والــنـمط ثالثــة مــظـاهــر أســاسـيــة لــلـنــشــاط ا

والتصميم واإلخراج والتمثيل. 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

> البيت الفنى للمسرح قرر تصوير مسرحية البؤساء تليفزيونيا خالل هذا األسبوع.
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سرح" قبل 80عاما!! بورسعيد عرفت "نادى ا

سرح نادى ا

محمود ياس يتذكر

ية. وكـلهم كانـوا من أبناء طـبقة تـمكنت نصوص عـا
من تعلميهم تعليمًا عاليًا فى ذلك الوقت وبورسعيد
ــوقــعــهـا عــلى الــبــحـر بــلـد ثــقــافــة بــالـدرجــة األولى 
ـتـوسط ومـيـنـائـهـا الـذى يـسـتـقـبل كـافـة اجلـنـسـيات ا
وقــد تــأثــرت بــورســـعــيــد بــالــثـــقــافــة الــغــربـــيــة ومــنــهــا
ـســرح الــذى جـاء إلــيــنـا كــثــقـافــة غــربـيــة ولــكـنه فى ا

الوطن العربى اكتسب سمة عربية خاصة.

ــســرح والــتــمــثــيل وبــتــأثـــيــر ذلك كــله فــقــد أحــبـــبــنــا ا
وذهــــبـــــنــــا نــــبـــــحث عن أمـــــاكن فـى األنــــديــــة لــــنـــــعــــمل
بروفاتنا حتى وجدنا ضـالتنا فى نادى العمال الذى
كـان يــضم مـسـرحًـا وقـتـهـا كــانت طـمـوحـات الـعـمـال
كــــبــــيــــرة بــــعــــد احــــتـــــضــــان الــــثــــورة لــــهم ولــــلــــفالحــــ
وتـشـجــيـعــهم عـلى الــعـمل إلقــامـة الـقـالع الـصـنــاعـيـة
ضمن منظومة القطاع العام; القاعدة التى انطلقت
مـــنــهــا الـــبالد وقــد اســـتــقــبـــلــنــا الـــعــمــال فـى نــاديــهم
بـحفـاوة وقدمـوا لـنا مـسرحـهم بـكرم وقـد كان حـبهم
لـلــمـســرح كـبــيـرا وكــانـوا يــحـفــظـون مـســرحـيــات عـلى
الــكـــســار كــلــهـــا وقــدمــوا لــنـــا عم عــزمى قـــائــلــ إنه
ديكـورست ال يـوجد مـثـيل له بالـقـاهرة وكـان الرجل
كما قـالوا حقًا وبـعد تعـرفنا علـيه اكتشـفنا أنه جنار
مـوبيـليـا ولـديه خبـرة كـبيـرة فى التـعـامل مع اخلشب
ــــعـــمـــاريــــة وخـــبــــرة كـــبـــيــــرة فى تـــصــــمـــيم واألبـــنــــيـــة ا
ديــكـــورات نــصــوص شــكـــســبــيـــريــة كــهــامـــلت وعــطــيل
وغــيـــرهــمـــا ومن ثم فـــقــد وجـــدنــا فـى نــادى الـــعــمــال

مؤسسة مسرحية متكاملة".

وكيف بدأت رحلتك على مستوى االحتراف?
"بـعـد حـصـولى عـلى الـثـانويـة الـعـامـة  أتـيت لـلـقـاهرة
لـاللـتــحــاق بــحــقــوق عـ شــمس ولـم يـكـن سـهالً أن
أقــنع والــدى بــدخــول مــعـهــد الــتــمــثــيل وقــتــهــا لـكــنى
طـوال فـتـرة دراسـتى لم أنـقـطع عن تـقـد الـعروض
ـسـرحـيـة فى بـورسـعـيـد حـتى كـانت الـسـنـة الـرابـعة ا
ـسـرح والـنــهـائـيــة لى بــكـلـيــة احلـقــوق عـنــدمـا أعـلـن ا
مثل جـدد لتكوين شعبة ثالثة القومى عن حاجته 
بــالــقـومـى وكـانـت صــاحـبــة الــفــكــرة مــديــرة الـقــومى
وقـــتــهـــا الـــســـيـــدة الـــعــظـــيـــمـــة ســـمـــيـــحــة أيـــوب وذلك
ـنـافـسـة مـسرح الـتـلـيـفـزيون لـرغـبـاتـهـا فى الـتصـدى 

 الثقافة
اجلماهيرية
حققت
مطالبنا
جميعا..
كفنان 
من

 األقاليم

الـذى ظــهـر وقــتــهـا عــلى يــد د. عـبــد الـقــادر حـا
وقــبل ظــهــور نــتــيــجــة الــلــيــســانس بــشــهــرين تــقــدمت
لالخــتـــبــار وكـــان عــلى ثالث مـــراحل وضــمـت جلــنــة
االخـتيـار اخملـرج كمـال يـاس واخملـرج سـعد أردش
ـسـرح وانــضم إلـيــهم أحـمـد حــمـروش مـديــر هـيـئــة ا
ــرحــلــة الــثــالــثــة من االخــتــبــار.. وكــان تــرتــيــبى فى ا
ـسرح ـراحل الـثالث بـعدهـا عـيـنت فى ا األول فى ا
تبعة فى القومى بالشـعبة الثالـثة وكانت السيـاسة ا
الــقـومـى الـتــدرج فى األدوار وصـوالً لــلـبــطـولــة ولـكن
حــــــــظـى أن أول عـــــــــمل شـــــــــاركـت فــــــــيـه أخــــــــذت دور
الـبـطـولـة وذلك فى مـسـرحـيـة (احلـلم) حملـمد سـالم
تـحمس إخراج الـزرقانى وكـنت أقوم بـدور الثـورى ا
نعم إبراهيم فى الدور ومعى األستاذ الكبيـر عبد ا

الكوميدى".

سرحية لم تزد عن ست سنوات? رحلتك ا
هـــذا مـــا يـــشـــاع عـــنـى ولـــكـــنه غـــيــــر صـــحـــيح بـــعـــد
مـــســـرحـــيـــة احلـــلـم انـــتـــظـــرت ســـبــــعـــة أعـــوام حـــتى
ـــثــلى الـــشــعـــبــة أحـــصل عـــلى بــطـــولــة كـــنــا نـــحن 
الــثــالــثــة نــحــصل عــلى األدوار الــثــانــيــة والــصــغــيــرة
ـــمـــثـــلــ من بــيـــنـــمـــا أدوار الــبـــطـــولــة يـــأتـــون لـــهــا 
الـــشـــعـب األخـــرى وهـــكـــذا بـــعـــد ســــبع ســـنـــوات من
االنـتـظـار شكـونـا لـلـسيـدة سـمـيـحة أيـوب مـا نـشـعر
به من اضطهـاد ألن هذه شعبـتنا الـتى تكونت لكن
أدوارالبطولة بها محجوزة لـغير أبنائها واقترحنا
عـلـيـهـا فـرقـة الــطـلـيـعـة وكـنـا قــد كـونـا هـذه الـفـرقـة
فى بورسعيد وأردنا نقل التجربة للمسرح القومى
خـاصـة أن لــفظ (طــلـيـعــة) لم يــكن مـعــروفًـا وقــتـهـا
ســـوى فى مــجـــلــة الــطـــلــيــعـــة الــتى أســـســهـــا لــطــفى
اخلولى ووافقت سميحة أيـوب  واستهلت الفرقة
نـشــاطــهــا بــثالث روايــات حــيث أخــرج نــبـيـل مـنــيب
عـرضـا ألحـد نــصـوص مـحـمـود ديـاب وأخـرج عـبـد
ــصـطــفى بــهـجت بــدوى وكـذا الـغــفـار عــوده نـصًــا 
أخـــرج عـــادل هــــاشم. وعـــمــــلت فى عــــرضى عـــادل
هــــاشم ونـــبــــيل مـــنــــيب ثم رشــــحت لـــعــــرض "لـــيـــلـــة
مــصــرع جــيـــفــارا" عن نص مــيـــخــائــيل رومــان أمــام
ـبــدع كـرم مـطـاوع الــراحـلـة ســنـاء جـمــيل وإخـراج ا
الذى وضع فى الـعرض تـكنـيكـا من أروع ما يـكون
ثم قدمت "وطنى عكا" أمام السيدة سميحة أيوب

نص عبد الرحمن الشرقاوى.
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> إن خـلق بـنـيـة واقـعـيـة حـيث يـقـوم احلـدث كـانت من عـمل سـيـجوف
ـــثـل من عـــمل مــــصـــمم عــــروض ســـتـــانـــســــيالفـــكـى كـــمـــا كـــانـت بـــا

ستانسالفسكى نفسه. 26
 áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

> الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وافق على تعي د. نبيل بهجت مديراً لبيت السحيمى التابع لصندوق التنمية الثقافية.
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الـــرحــــبـــانـــيــــة بـــدالً مـن "األخـــوين رحــــبـــانى"
وأصــبح هــنـاك زيــاد ابن فــيــروز وأمه يــلـحن
لــهــا بــعض األغــانى مـــثل أغــنــيــة "الــبــوســته"
وغـيـرهـا ويـقـدم بعـيـدًا عن عـمه مـسـرحـيات
يـقــوم بــتـألــيــفـهــا وتــلـحــيــنـهــا مــثل مــسـرحــيـة
"شهريـة" و "نزل السـرو" اتخذ فـيهمـا موقفا
ـتــرديـة فى لــبـنـان هـجــومـيًــا عـلى األوضــاع ا
مـن فـســاد لـلــنـظــام الــسـيــاسى واالقـتــصـادى
الـــذى هــــو مـــبــــعث كـل الـــشــــرور ورغم تــــألق
فيروز فى أغـنية رائـعة لزيـاد رحبانى تـأليفًا
وتـلحينًـا وهى أغنية "سـألونى الناس" إالّ أنه
لم يلق جناحًا فى مـسرحه الغنائى كما جنح
والـده عاصى الـرحـبانى ومـنـصور وبـدأ جيل
جـديـد مـن الـرحـبـانـيــة فى الـتـسـعــيـنـيـات فى
الـــظـــهـــور وهـم مـــروان الـــرحـــبـــانى وأســـامـــة
الــــرحـــبــــانى وغــــدى الـــرحــــبــــانى وهم أبــــنـــاء
مـــنـــصـــور الـــرحـــبــــانى وكـــان أبـــرزهم مـــروان
ــعــاونــة والــده مــنــصـور رحــبــانى الــذى راح 
ـسـرح الـغـنـائى مـعـتـمدًا وخـبـرته يـطـور فى ا
عـلى األسس الـتى وضـعـهـا األخـوان مـضـيـفًا
إلـيـها بـصـمـة اجليـل اجلديـد وجـرأته كـشاب
طـمــوح مـجـدد وله رؤيـته وقـد تـعـرف الـنـاس
وخـاصة فى "مصـر" على "مروان الـرحبانى"
عـنــدمـا جــاء بــرائـعــة والـده مــنــصـور تــألـيــفًـا
وتـلحينـا ومن إخراجه هو "مروان" مـسرحية
"آخـــر أيـــام ســـقـــراط" الـــتـى عـــرضـــهـــا عـــلى
ـسـرح الـكـبـيـر بـدار األوبـرا بـالـقاهـرة وهى ا
مـــســـرحــــيـــة تـــاريـــخــــيـــة فى أحـــداثــــهـــا الـــتى
اســتـنــبـطــهـا مــنـصـور الــرحـبــانى من أحـداث
تـــاريـــخـــيـــة حـــدثت فـى "أثـــيـــنـــا" إبـــان الـــغــزو
اإلسبارطى لها وتـعي القائد اإلسبارطى لـ
إلـيـسـانـدر كريـتـيـاس تـلـميـذ سـقـراط حـاكـمًا
ألثـــيــنـــا وتــتــوالـى األحــداث وقـــد قــام مــروان
رحــبـانى فـى هـذا الــعـرض بــاإلخـراج بــشـكل
مـعاصـر مبـهر فى كل عـناصـره من التـشكيل
احلركى والرقصات التى جمعت ب الشكل
الــغــربى األوبــرالى والـــرقــصــات الــفــكــلــوريــة
وسيقى اللبنانيـة باقتدار وجاءت األغانى وا
الـتى وضـعـها مـنـصـور رحـبـانى لـتـتـوج الـعمل
فى شـكل شـبه مـتـكامل مـتـنـاغم مع الـديـكور
واإلضـــاءة والـــنـــظـــام الـــدقـــيق عـــلـى خـــشـــبــة
ــا أبــهــر كل من شــاهــد الــعــرض. ـــســرح  ا
وفى آخـــر عــــرض مـــســـرحى قـــدمـــته فـــرقـــة
تحدة برز الـرحبانية فى اإلمـارات العربيـة ا
اسم مروان الرحبانى مرة أخرى كما شارك
ا فـيهم زيـاد الـرحبـانى الذى كل الرحـبانـيـة 
كـان قــد اشـتــرك فى أكـثــر من عــمل مع عـمه
منـصور فى عـودة للـرحـبانـية هـذا العـمل هو
مـسرحية "زنوبـيا" التى أنتجـتها حكومة "دبّى"
ى حيث و التحـضيـر لهذا الـعمل بشـكل عا
ـنطقة صـحراوية وديكورات شـيد له مسرح 
دينتى "تدمر" كشوف  عمالقة فى الفضاء ا
و "رومــــا" وأشــــعــــلـت أثــــنــــاء الــــعــــرض حــــرائق
ـنـجـنـيق واألسـهم وكرات حـقـيـقـيـة وتراشق بـا
الــنــار فى جــو مـثــيــر مـبــهــر وقـد قــام أنــطـوان
كــربــاج بـــدور "أودلــيـــانــوس" إمــبـــراطــور رومــا
ـلـكة وقـامت الـفـنـانـة "كـارول سـمـاحـة" بـدور ا
لـكـة العـربـيـة السـمـراء اجلمـيـلة زنـوبيـا تـلك ا
الــتـى ســبــقت عـــصــرهــا فى مـــفــهــوم احلــريــة
ـدنــيـة قـبل الـعـسـكـريـة وجـاء عـرض والـثـورة ا
"زنــوبـــيـــا" الـــذى لم يـــحـــضـــره مـــؤلـــفه وواضع
أحلــانـه مـــنـــصــور رحـــبـــانـى لــظـــروف مـــرضه
وحـضــره وعــمل فــيه كل الــرحــبــانــيـة تــقــريــًبـا
ـسـرح لـيــثـبـتــوا أنـهم مـوجــودون عـلى ســاحـة ا
الــغــنــائى الــهــادف بــكـل قــوة وجتــديــد وتــنـاول

لقضايا هامة بشكل فنى جاد وملتزم.

وكــان عـام  1950يــعـتــبــر عالمـة فــارقـة فى
مـسيـرة األخـوين الـفـنـيـة عنـدمـا قـدم لـهـما
الـفـنـان "حـلـيم الـرومى" الـفـنـانـة نـهـاد وديع
حـداد أو الفـنانـة فيـروز التى مـثلت الـعمود
الـثـالث لعـاصى ومـنـصـور رحبـانى وقـدمـها
عــــاصـى فى مــــهــــرجــــانــــات بـــــعــــلــــبك عــــلى
مسـئولـيته اخلـاصـة بعـد أن أقنع الـقائـم
ـهـرجـان الـسـنـوى الـضـخم عـلى أمـر هـذا ا
الــذى يـــحــضـــره اآلالف كل لـــيــلـــة وجنــحت
جنـــــاحًــــا مـــــنـــــقــــطـع الــــنـــــظـــــيــــر وبـــــدأ جنم
الــرحــبـــانــيــة فـى الــســطـــوع وتــزوج عــاصى
الــرحــبـانـى من فــيـروز  1955وأجنب مـنــهـا
زيــــاد رحــــبـــانى  1956 وتــــدفــــقت األحلـــان
الــرحـــبــانــيـــة بــصــوت فـــيــروز فى أغـــنــيــات
تـــعـــيش فـى ضـــمـــيـــر ووجــــدان كل مـــتـــزوق
للطـرب والغـناء والفن اجلـميل منـها "زهرة
ــــدائن" و"زورونـى كل ســــنـــة مــــرة" أحلـــان ا
ســـيــــد درويش وتــــوزيـع األخـــويـن رحـــبــــانى
"وأعــطـنى الــنـاى وغــنى" وغــيـرهــا من تـلك
ـسرح األغـانى اخلالـدة أمـا على صـعـيد ا
الــغـــنــائـى فــقـــد كــان عــام  1960هــو الـــعــام
الــذى ولـد فــيه عـصــر جـديــد لـلــمـســرحـيـة
اللبـنانيـة الغنـائية علـى يد األخوين عاصى
ومــنـــصــور حــ قـــدمــا مــســرحـــيــة "مــوسم
شيد فى الهواء العز" على مسـرح بعلبك ا
الــطـلق حتـت أعـمـدة قــلـعــة بـعــلـبك ومــعـبـد
جـوبــتـر تـلك الـبـقـعــة األثـريـة اخلالبـة الـتى
ـسـرحيـة بـحضـور عـشرة أضـاءتهـا لـيالى ا
آالف مــــتـــــفـــــرج كل لـــــيــــلـــــة شـــــهــــدوا عـــــلى
ـســرح لــبــنـانى ــيالد اجلــديــد  وشــاهـدوا ا
عـربى له شـخصـية خـاصـة جدًا واشـتركت
فى الـعــرض الـفـنــانـة صــبـاح والــفـنـان وديع
الـــصــافى والـــفــنـــانــة فـــيــروز واشـــتــرك فى
الــتــمــثــيل والــغــنــاء الــفــنــان نــصــرى شــمس

يــــنـــتــــمى مــــســــرح "األخــــوين رحــــبــــانى" فى
ــســرح الـــغــنــائى" إالّ أنه فى ظــاهــره إلى "ا
ـــعـــنى واقع األمـــر ال يــــتـــوقف عـــنـــد هـــذا ا
الذى قـد يتوهم الـبعض أنه يـكتفى بـتقد
األغــانى والــرقـصــات الــشـعــبــيـة الــلــبـنــانــيـة
بـشـكل اســتـعـراضى مـفــرغ من مـضـمـون أو
تــنــاول قــضــايــا مــا فــهــو عــلى الــعــكس من
ــسـرحى ذلك تـمــامًـا إذ يــتــنـاول الــعـرض ا
عـنــد الــرحــبــانــيــة قــضــيــة أو عــدة قــضــايـا
يـــقـــدمـــهـــا فى قـــالب اســـتـــعـــراضى غـــنـــائى
ــتــلــقى ويـــســتــحــوذ عــلى وجــدانه يــجــذب ا
ومـــشــاعـــره مــنــذ حلـــظــات الـــعــرض األولى
وحـتى الـنــهـايـة فـإنه دائـمًـا مــا يـكـون مـبـنـيًـا
على قـصـة أو حدوتـة مـا ذات بنـاء تـقلـيدى
له مـقدمـة وعـقدة وحَل تـنـتهى به الـرواية
ونـــرى ذلـك فى كل األعـــمــــال الـــتى قـــدمت
مــنــذ األربـعــيـنــيـات وحــتى الــعـرض األخــيـر
"زنــوبــيــا" الـذى قــدمــته الــفـرقــة بــاإلمـارات
ـــــــاضى  2007وهـــــــذا يــــــعـــــــنى أن الـــــــعــــــام ا
سرحية يتم تألـيفها كأى مسرحية عادية ا
تـــعـــتــــمـــد عـــلى احلـــوار فى األســـاس إالّ أن
احلـوار عـنــد الـرحــبـانــيـة حـوار غــنـائى وإن
كـان يـتـوقـف الـغـنـاء أحـيـانـا ويـظـهـر احلـوار
ــســرحــيــات الــعــادى وقــد  ذلك فـى كل ا
عدا مـسرحيـة واحدة قـدمها األخـوان سنة
 1964وهى مسرحية بياع اخلوا والتى
كــانت مــغـنــاة من بـدايــتـهــا لــنـهــايـتــهـا وسط
الــقــالب االســتــعــراضى والــراقص وتــعــتــبــر
ـــســرحـــيـــة تـــكـــمــلـــة أو جـــزءاً ثـــانـــيــاً هـــذه ا
سرحية "الـليل والقنديل" التى قدمت قبل
بـيــاع اخلـوا بـعــام أى سـنـة  1963وبــنـفس

مثل ونفس أدوارهم. ا
اعتمـدت مسرحيـات الرحبانـية منذ بـدايتها
ـوروث الـشـعـبى الـلـبـنـانى والـرقـصات عـلى ا
ــعـــروفــة هــنــاك مـــثل "الــدبــكــة" الــشــعـــبــيــة ا
بـتـشـكـيالت جـديـدة بـالنـسـبـة لـلـعـصـر  الذى
قـدمت فـيه كـمـا اهـتـمـت بـالـديـكـور اهـتـمـاًما
ــــمـــثـــلـــ كـــبـــيــــًرا وكـــذلك بــــإكـــســـســـوارات ا
ــوحــدة البس ا وإكــســســوارات اخلـــشــبــة وا
ـــــنـــــاســـــبــــــة لـــــكل ـالبـس ا لــــــلـــــراقـــــصـــــ وا
ـسرحـيـة. ولم يـكن وقـتـمـا بدأ شـخـصـيـات ا
الــــرحـــبـــانــــيـــة قـــد انـــتــــشـــر بـــعـــد مــــصـــطـــلح
الــــســـيــــنـــوغــــرافــــيـــا وكــــان األخــــوان عـــاصى
ومـنـصـور الرحـبـانى يـحـمالن عـلى عاتـقـهـما
كل مـسـئـولـيـات الـعـرض من تـألـيف وتـلـحـ
الــــــعــــــمـل واإلخــــــراج الــــــدرامـى وتــــــصــــــمــــــيم
الـرقـصـات واالشـتـراك بـالـتـمـثيـل فى أحـيان
كــثــيــرة إذ كــان األخ الــثــالث لــهــمــا "إالــيــاس
الـرحـبانى" مـازال فى سن صـغيـرة حـ بدأ

األخوان رحبانى..
واألخـوان رحــبــانى هــمـا عــاصى ومــنــصـور
الــرحـبــانى والــدهـمــا حــنــا إلـيــاس رحــبـانى
ولــدا فى شــمــال بــيــروت بـبــلــدة أنــطــلــيـاس
ــوســيــقى وبــرعـــا فــيــهــا فى ديــر وتــعــلــمـــا ا
الـبـلبـسـة وكـانت بدايـتـهمـا مـبكـرة جـدًا قبل
بــلـوغــهـمــا ش الـرشــد وهـمــا مـتـقــاربـان فى
الـعـمـر فـعـاصـى الـرحـبـانى ولـد سـنـة 1923
ومـنـصـور فى  1925 أو األخ الـثـالث إلـيـاس
فقـد ولد سنة 1940وقد عـمل األخوان فى
اإلذاعـة الـلــبـنـانـيـة وضــمـا إلـيـهـمــا أخـتـهـمـا
ســلــوى الــرحــبـــانى وقــدمــا فى بـــدايــتــهــمــا
األغـــانى الـــقــصـــيــرة أحلـــانًــا وتـــألــيـــفًــا أمــا
أعــيـــنــهم فــقـــد كــانت دائــمًـــا صــوب الــعــمل
ـسرحى يطمـحان إلى خلق مـسرح غنائى ا
ـوسـيقى زوج  ـيـزة  لبـنـانى ذى هويـة 
عــربــيــة تـظــهــر فــيــهـا روح مــوســيــقى ســيـد
درويش مــخـلــوطـة بــنـزعــة حــداثـيــة غـربــيـة

كانت تعتبر جتديدًا آنذاك.

ـسـرحـيـات اقـتـحـامًـا ألمـور داخـلـية أجـرأ ا
ـــــوضـــــوع فى لــــــبـــــنــــــان ســـــواء مـن حـــــيـث ا
الـدرامى أو من تــلك اإلفـيـهــات الـتى كـانت
تــلــقــيـهــا فــيــزوز والــفـنــان "أنــطــوان كــربـاج"
والـــفــــنــــان "نــــصـــرى شــــمس الــــدين" وقـــدم
األخــويـان عــاصى ومــنــصـور رحــبــانى بــعـد
ذلك  1972مــــســـرحـــيــــتـــ هـــمــــا "نـــاطـــورة
ــــفـــاتـــيح" و "نـــاس من ورق" وســـنـــة 1973 ا
قـــدمـــا مــســـرحـــيـــة "احملـــطــة" ومـــســـرحـــيــة
"قــــصــــيــــدة حب" و 1974 «لــــولـــو» و 1975

" و  1977مسرحية "بترا" "ميس الر
الــــتـى قــــدمت فـى عــــمــــان ودمــــشق نــــظــــرًا
للظـروف الداخلـية للبـنان وكانت مـسرحية
بــتـرا هى آخـر مــسـرحـيـة قــدمـتـهـا الــفـنـانـة
فــــيــــروز مـع األخــــويـن عــــاصى ومـــــنــــصــــور
الـــرحــبــانـى واشــتــرك فـى األحلــان وقــيــادة
األوركـســتـرا الــفـنــان  إلــيـاس رحــبـانى األخ
الثـالث لـعاصـى ومنـصـور وكان وقـتـها دائم
ــتــحـدة الــتــنــقل بــ أســبــانــيــا والــواليــات ا
كـان ــوســيــقى وفى ســنـة  1979  لــدراسـة ا
انـــفــــصـــال عــــاصى الـــرحــــبـــانـى عن زوجـــة
"فــيــروز" وبــدايــة نــضــوج "زيــاد الــرحـبــانى"
ابن عـاصى وفــيــروز واشـتــراكه فـيــمـا بــعـد
فى الـعـمل مع الـرحـبـانـيـة وفى سـنـة 1980
ـؤامـرة قـدم األخــوان رحـبـانى مـسـرحـيـة "ا
مــــســـتــــمـــرة"  1984 ومــــســــرحـــيــــة "الـــربــــيع
السـابع" بـدون فـيروز ولـكن بـنـفس أعـضاء
الـــفـــرقــة نـــصـــرى شـــمس الـــدين وأنـــطــوان
كــــربــــاج وغــــســــان صـــلــــيــــبــــا وهــــدى حـــداد
خ ويــتــوفى ــرض عـــاصى بــنــزيف فـى ا و
فى أبــــريل  1986وتـــــكــــون عالمـــــة فــــارقــــة
أخــرى تــلك الــسـنــة فى تــاريخ الــرحــبــانــيـة
ويبـدأ اسم مـنصـور الـرحـبانى فى الـظـهور
مــنـفــردًا مع تـغــيـر اسـم الـفــرقـة إلى فــرقـة

ــــســــرحــــيــــات الــــديـن وتــــوالت بــــعــــد ذلك ا
الـرحـبــانـيـة فــجـاءت مـســرحـيـة الــبـعـلــبـكـيـة
 1962بطولة فيروز ونصرى شمس الدين
ومـثـل فـيــهــا األخـوان عــاصى ومــنــصـور ثم
فى عـام  1963مسـرحـيـة "الـلـيل والـقـنديل"
الـــتى ظـــهــــرت فـــيـــهــــا "هـــدى حـــداد" أخت
الــفــنـــانــة فــيـــروز تــمــثـل وتــغــنـى وفى نــفس
الــسـنــة قــدمـوا مــســرحــيـة "دوالــيب الــهـوا"
ولـلمـرة الثـانيـة تمـثل وتـغنى الـفنـانة صـباح
إلى جــــانب فــــيـــزوز وكــــان نـــصــــرى شـــمس
ـــــشـــــتـــــرك فـى مـــــعـــــظم الـــــدين الـــــعـــــامـل ا
مــســرحـــيــات األخــوين رحــبـــانى وفى ســنــة

 1964قدمت بياع اخلوا ضمن
مـــهــرجـــانــات األرز بـــحــضـــور عــشــرة آالف
مـتـفـرج كل لـيـلـة كـمـا سـبق ذكـر ذلـك وقدم
مـــســرحــيــة أيــام األخــوان بــعــد ذلك  1966 
ـــلك 1969 فـــخـــر الـــدين و 1967 هـــالـــة وا

"جبال الصوان" 1970 يعيش يعيش"
ــسـرحــيـات كــلـهـا من وكـانت مــوضـوعـات ا
تـألـيف وتـلـحــ عـاصى ومـنـصـور رحـبـانى
ــوضــوعــات وبــطــولــة فــيــرزو وتــدور تــلك ا
حـول أمـا العالقـات اإلنـسـانـية الـتى تـظـهر
فـــيــهـــا فـــيـــروز دائـــمًـــا الــبـــاحـــثـــة عن احلق
والـعـدل واحملاربـة لـلـشر وكـشـفه واجلـريـئة
ـتمردة الـتى تفعل وتـقول ما ال الشجـاعة ا
ـسـرحـيات ـكن لـآلخـرين فـعـله وتـنـتـهى ا
ــنــطــقــيــة الــتى بــالــنــهــايــات الــســعـــيــدة أو ا
ـــــوضــــوعــــات ــــتـــــلــــقى وكـــــانت ا تــــرضـى ا
ــــســـرحــــيــــة تـــمــــر فى صــــيــــاغـــتــــهـــا عــــلى ا
السـلبـيات اإلنـسانـية إمـا بصـفة خـاصة أو
بــــإســــقــــاط عـــــلى األوضــــاع الـــــســــيــــاســــيــــة
الــداخـــلــيــة بـــلــبـــنــان واألوضــاع اخلـــارجــيــة
بـالــدول الـعــربـيــة كــكل وجـاءت ســنـة 1971
لــيـــقــدم األخــوان مـــســرحــيــة اعـــتــبــرت من

سرح الغنائى  الرحبانية.. عندما يكون ا
صاحب قضية

 عالقات إنسانية 
وبحث دائم عن احلق والعدل

وحتقق اجلمال

 فيروز

 منصور  وعاصى الرحبانى

لكية لدخول  الغناء البوابة ا
سرح الرحبانية عالم ا

تميز هو صـمم اا وضوع ومـصمم الديكور. وا بكرة تـقوم ب اخملرج وا > إن الـعالقات ا
مـن يشرع فى وضع تصوره خـطوة خطوة مع اخملرج فـهو يعود إلى الوراء يـغير ويحذف

طبقاً للمفهوم الكلى الذى يتخذ شكله تدريجياً.

سرح احلديث. > الفنان الشاب محمود غريب انضم إلى فريق عمل مسرحية «السلطان احلائر» التى يجرى اخملرج عاصم جناتى بروفاتها حاليا با

سرحي جريدة كل ا
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بـجودة التـنظـيم واحلرص علـى الدعايـة بشـكل يليق
بقيمته وقيمة أبطاله"

فلماذا إذن قدمت استقالتك?
"لـم تــــكن االســــتــــقــــالــــة خالفــــا مـع وزارة الــــثــــقــــافـــة
وتــــوجــــهـــاتــــهــــا ولــــكن خـالفًــــا مع الــــنــــظـــام اإلدارى

والوظيفى"

ما سـبب عدم عـرض مسـرحيـة مصـر اجلديدة رغم
أنه  التحضير لها?

ـسـرحـيـة فى بـورسـعـيـد أيام "سـبق أن قـدمت هـذه ا
الــهــوايـــة وكــانت من إخـــراجى وذلك بــعـــد عــرضــهــا
ــبـنـى الـرائع عـنــدنــا فى مــسـرح (األولــدرادو) ذلك ا
الــذى كـان يــشــبه دار أوبــرا مـصــغــرة وقـد كــانت من
إخـراج كـمــال يـاسـ وحـ رأيـتـهـا قـررت إخـراجـهـا
سرح وكان نـعمان عاشـور يقضى إجازة فى نـادى ا
الـــصــيف عـــنــدنـــا فى بــورســـعــيـــد كل عــام. فـــأجــلت
ــسـرحــيــة حـتى يــأتى ودعــوته إلــيـهــا فــجـاء عــرض ا
وشـاهـد عـمـلـنـا ثـم كـتب عـنـا فى عـمـوده بـالـصـفـحـة
ـتنـا لـلرجل األخـيـرة بـاجلمـهـوريـة شعـرًا. ومـازلت 
كـرمه هـذا. بــعـد كل هـذه الــذكـريـات جـاءنـى سـمـيـر
شـروع لعرض "عـيلة الـدوغرى" فقلت العصـفورى 
له  إن الـعــمل قـدم فى مـسـلــسل تـلـيـفــزيـونى بـطـولـة
ــكـنــا تـقـد عــمل آخـر يــوسف شـعــبـان ولم يــعـد 
بعد ذلك ورجـوته إن كان يـريد تقـد عمل لنـعمان
عاشـور فلـيـكن النـاس الـلى حتت أو مـصر اجلـديدة
ووافق رغـم أنه كــان قـد بــدأ فى الــتــحــضــيـر لــعــيــلـة
الدوغرى لكن قال لى إنـه يبحث عن صيغة شراكة
ـنـتج مـحـمـد فـوزى ـسـرح الـقـومى وا إنـتـاجـيـة بـ ا
لــكـنــهم لألسف لم يــصـلـوا لــتـلك الــصـيـغــة والـتى لم
تـكن مــالـيــة فـقط وظــنى أنـهــا كـانت مــسـمــار جـحـا
الـــذى تــــعــــلق بـه أحـــد األطــــراف كـى يـــنــــســــحب من
ـشـروع وقـد جــلـست وسـمــعت من الـطــرفـ لـكـنى ا
فى كل مـرة كـنت أشـعـر أن هـنـاك شـيـئـا غـامـضـا لم

أعرفه".
هل هناك أزمة مسرح فعال كما يردد البعض?

سرح ال وجود لـها إال فى نفوس من يقولون "أزمة ا
بــهـا نــحن ال نـقــول إنه ال تـوجــد مـشــاكل ولـكــنـهـا -
ـــرحـــلى اخلــاص ــشـــاكل - مـــرتــبـــطـــة بــالـــظــرف ا ا

سرح اآلن ًـا كانت الـسيـنمـا تتـخطف جنـوم ا قد
ثل سـينـمائـيا حتى انقـلبت اآليـة وما إن يـنجح 

يتجه لتقد عرض مسرحى!
"هذا بالنسبة للـمسرح التجارى الذى يجتذب جنمًا
سـينـمـائـيًـا لـعروضـه لكـنه فى مـسـرح الـدولـة األمر
ــنــاســبــة أنــا أول من اجــتــذب حــســ يــخــتــلف وبــا
ـــســـرح الــــدولـــة وذلك فى عـــرض "أهال يـــا فـــهـــمى 
بـكــوات" مع الـفـنــان عـزت الـعاليـلـى ولك أن تـتـخـيل
جنمـى سيـنـما يـقومـان بـبطـولـة مسـرحـية بـالـقومى
رغم أن زمـالئـى فـى الـــــــقــــــــومـى أبـــــــدوا تــــــــرددًا فى
الـــبــدايـــة وخـــشـــيــتـــهم أن حـــســـ فـــهــمـى لم يـــقــدم
ــســرح الـقــومى قــبالً واقــتـصــر رصــيـده عــروضًــا بـا
ــــســـرحى وقــــتـــهـــا عــــلى عــــرض واحـــد لـــلــــمـــســـرح ا
ـعـرفــتى بـحـسـ الــتـجـارى مع أحــمـد بـديـر لــكـنى 
فــهــمى أن بــداخــلـه  روحــاً فــيــهــا ألـق ولــيس تــافــهــا
تـــمــســـكت  بـــرأيى واحلـــمـــد لـــله فـــإن الــعـــمل حـــقق

جناحًا هائالً".

بعض الـشباب لهم رأى فى مـسرح الستيـنيات يكاد
ينزع عنه أى فضل.

"هـذا أمر طـبـيـعى الشـبـاب فى حـاجة لـلـدخول فى
حوار واإلنسان إن لم يجـد ما يحاوره يخلق لنفسه
طـواطـم أو تـمــاثـيل يــســبـهــا ويـلــعـنــهــا ثم يـحــطـمــهـا
ــحـــوا صــفـــحــات من لــكــنـــهم ال يـــســتـــطــيــعـــون أن 

التاريخ سطرها أساتذة أساتذتهم".

دراستك للقانون أثرت فيك بوصفك فنانًا?
"حـ وقـفت أمــام جلـنـة االخـتـبـار بـالـقـومى سـألـنى
ـاذا ـســرح أيـامــهــا أحـمــد حـمــروش  مـديــر هـيــئــة ا
تــريـد أن تــكــون فـنــانــا رغم أن بـإمــكــانك أن تــصـبح

وكيالً للنيابة.
لـــقــد درست فـى كــلـــيــة احلـــقــوق نـــظـــمًــا ســـيــاســـيــة
سيـحية واليـهودية وعلم واقتصـاداً وعلم اجتمـاع وا
اإلجـــرام وعــــلم الــــعـــقــــاب والـــشــــريــــعـــة اإلسالمــــيـــة
ــســلـــمــ درس لى واألحــوال الـــشــخــصـــيــة لـــغــيـــر ا
أسـاتذة عـظام مـثل حلـمى مراد وعـبد األحـد جمال
ــواد شــكـلت مــكــونـات دخــلت فى الـدين وكـل هـذه ا
نــسـيج رؤيــتى الـفــنـيــة فـنــحن فى زمن فــيه حتـوالت
كـبيرة من حـولنا وكـلية احلـقوق أعـطتنى مـا يتصل
بـعلـم النـفس والـفـلـسـفـة واالجـتـمـاع فـكـيف تـتـحدث
عن كـــونك فـــنـــانًــــا ولـــيس لك نـــصـــيـب من كل هـــذه

العلوم".
ــســرح الـقــومى لــفــتـرة قــصــيـرة ثم تـولــيت إدارة ا

قدمت استقالتك فلماذا?
ــســرح الــقــومى قــدمت أشــهــر "حــ تــولــيت إدارة ا
مـــســـرحــيـــة فى تـــاريــخـه وهى مـــســرحـــيـــة "أهال يــا
بـكــوات" واحــتــضــنــتــهــا مـنــذ كــانت فــكــرة فى عــقل
كــاتــبـــهــا لــيـــنــ الــرمــلى أيـــضًــا قــدمت مـــســرحــيــة
"البهلوان" وخـاطبت بشأنها د. يوسف إدريس الذى
ــسـرح بـسـبـب رفض هـذه الـروايـة كـان قــد اعـتـزل ا
قبالً ورجـوته أن يعـيد الـنظر فـى قراره ومازالت به
حــتى وافق وحــضــر مــعــنـــا كل لــيــالى الــعــرض الــتى
شـهـدت إقـبـاالً مـنـقـطـع الـنـظـيـر. لـدرجـة أنـنـا نـقـلـنا
ـسـرح إلى قـاعــة الـعـرض فـلم ـوظـفـ بــا مـقـاعــد ا

قاعد من قهوة متاتيا! وكان تكف واستعنا 
 د. يــوسف إدريس فى غـايــة الـسـعــادة بـعــمـله الـذى

استمر عرضه قرابة السبعة أشهر.
عرض آخـر تصـادف يوم تـوليـتى قـبل افتـتاحه بـيوم
واحـد وهـو دمـاء عـلـى سـتـار الـكـعــبـة بـطـولـة زمالء
قــديــرين مــثل يــوسف شــعــبــان واألســتــاذة ســمــيــحـة

أيوب.
سرحـية كنت مـرشحًا لـبطولـتها بـداية ح وهـذه ا
ـســرح احلـديث ومــديـره كــان مـقــررًا عـرضــهـا فـى ا
وقتها محمـود احلدينى وأجرينا بروفات ترابيزة ثم
يـزانيـات وانسـحبت فرشح حـدثت ظروف تـتعلق بـا
لــلــدور أسـتــاذ عــظــيم هــو يــوسف شــعــبــان ثم نــقل
الـعرض للـقومى وأنـتج قبل تـوليـتى ولكن كـان لزامًا
عـــلـى أن أرعى الــــعـــرض وكــــأنه مـن إنـــتــــاجى وذلك
لـعالقـتى الـوجـدانـيـة بــالـعـرض وعالقـتى اإلنـسـانـيـة
بــأبــطــاله ســواء أســتــاذتــنــا ســمــيــحــة أيــوب أو أخى
يوسف شعبان وسـاندت العرض بقوة ليس لضعف
فيه فقـد كان من أكثـر العروض تـألقًا وقـيمة ولكن

بالتحول من نظـام االشتراكية إلى نظام السوق وما
اســتـــتــبــعه من رفـع الــدولــة يــدهــا عـن اإلنــتــاج وبــيع
ـــمــلــوكـــة لــهــا ولـــقــد تــأثــرت األصــول اإلنــتـــاجــيــة ا
الـسينما بشـدة نتيجة لـذلك واحلمد لله أن الدولة
سـرح وبـصفـة عامـة ال بد لم ترفع يـدها بـعـد عن ا
من دور لـــلــدولــة فى الــفن ألنـه ال يــنــمــو بــعــيــدًا عن

الدولة"

سرح التجريبى? ما رأيك فى ا
"لـــقــد تـــبـــنت الـــدولـــة فـــكــرة الـــتـــجـــريب بـــإطالقـــهــا
مــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولـى لــلــمــســرح الــتــجــريــبى
وبــدايــة فــقــد كــان لــنـــا رأى مــخــالف لــست وحــدى
ولـــكن أيــضـــا كــان لـــكــرم مـــطــاوع وســـعــد أردش ...
وهـو أن كل عمل البـد أن يـكون جتـريـبيًـا وفيه شىء
جــديــد يــوسف إدريس قــدم جتــريــبًـا فـى نـصــوصه
ومـنــهــا الـفــرافــيـر كــرم مــطـاوع قــدم الــتـجــريب فى
إخـراجه لـعـروض مــثل لـيـلـة "مـصــرع جـيـفـارا" وكـذا
نعمـان عاشور الـذى قدم الواقعـية الشـعرية التى ال
حتــــاكى الــــواقع والــــقـــادرة عــــلى حتــــريك مـــشــــاعـــر
اجلـمـهـور ودغـدغـة مـشـاعـره كل ذلك كـان جتـريـبـا
ـــهـــرجــــان الـــتـــجـــريــــبى والـــذى رغم قـــبل انــــعـــقـــاد ا

ى" اعتراضى عليه إال أنه قام بتكر
ــفـروضــة حـالــيًـا عــلى الـفن مـاذا عن الــوصـايــة ا

خصوصًا من السلطة الدينية?
"الـســلـطــة الـديــنــيـة مــصـطــلح غــيـر مــوجـود هــنـاك
تـمثلة فى األزهـر بهيئـاته وهو مثال مراكز ديـنية 
لـلـوســطـيــة وقـد يـحــدث خالف فى بــعض األحـايـ
لكن احلوار يظل موصوالً ونـخرج فى النهاية بيق
ـكن الـتـفـاهم بـشـأنـهـا وجنـد دائـمًا روح أنـهـا أمور 
كننا من تقد فن ا  التفتح الفكـرى والروحى. 

ذى قيمة وال يتعارض مع قيمنا ومبادئنا.
أمــا إن كـــان هــنــاك ظـــرف من الــتــشـــدد فــهــذا أمــر
ـثل شاغالً هامًا نطـقة كلـها ومازال  تعانى مـنه ا
ولـكن ال تـراجع أمـامه لـقد ذهـبـنـا بـعـرض "أهالً يا
بـكـوات" إلى صـعـيـد مـصر (أسـيـوط) حتـديـدًا لـنقل
رسالـتنا تـلك وجاءتنـا كلنـا تهديـدات نصهـا (ستقتل
سـرح) حتى لـزميـلنا فى الـسيـارة أو بيتك أو عـلى ا
عـزت الــعاليـلى الــذى كـان قـد تــرك الـعـرض قــبـلـهـا
ــــســــرح يــــســــتــــحق أى وحــــلـــــلت مــــحــــله. ورأيـى أن ا

تضحيات من أجله.
لكـنك عـاصرت مـشـكلـة مسـرحـية (ثـأر الـله) التى

منعت حتى يومنا هذا?
ـنـاقـشة ـا تـتـصور وا "هـذه مـشكـلـة شـائكـة بـأكـثر 
حولهـا أعقـد من أن تفض فى حوار صـحفى لكـننا
أمـــام عـــرض مـــتـــكـــامـل لـــنص الـــشـــرقـــاوى وإخـــراج
عـبـقـرى لـكــرم مـطـاوع وجنـوم عـظــمـاء عـلى رأسـهم
يـــوسف وهــبى ومـــعه أمـــيــنــة رزق وعـــبــد الـــله غــيث
وجاهز لـلعرض لـكن حدث تنـاقض ب فهم الـلجنة
لـلعـرض والصـياغـات الفـنـية الـتى وضعـها مـخرجه.
ووصــلت األمــور إلى حــد إغالق الــعــرض حـتى اآلن
لألسف الـشديـد وكـان البـد أن تـكـون هـناك أسس
لـلـتـفـاهم بـشـكل مــوضـوعى ألن كـافـة الـقـضـايـا من
ـــمــــكن إدارة حـــوار حـــولــــهـــا بـــعـــيــــدًا عن االنـــغالق ا
والـتضليل والتـضييق وانسـداد الرؤى. ألن التناقض
موجود دائمًـا وبدونه ال يحدث حراك لكن البد من

احلوار حوله"
سرح? سئولى ا هل لديك توصيات 

سارح حـاليًا سـرحيـة ألن ا "االهـتمام بـاألبنـية ا
وما يحـيط بهـا من عشوائـيات أمر مـزعج انظر
لـلـمـسـرح الـقـومى ومــا حـوله من بـاعـة يـفـتـرشـون
ــــســــرح يــــجــــدون الــــطــــريق كـــــله حــــتـى أن وراد ا
صـعوبة فى الوصـول إليه سيـرًا على أقدامهم ثم
ـــســـارح نــفـــســـهــا كـــمـــا تــرى مـــســرح إن أحــوال ا
الــطـلــيــعـة مــغــلق لـلــتــحـســيــنـات ومــســرح الـسالم
أيضًا ثم إن مسرح األزبـكية عائم على بركة من
ـيـاه اجلـوفـيـة سـبـبـهـا إنـشـاء جـراج الـعـتـبـة ولـو ا
ــسـرح ســتـرى صـورتك رفـعت لــوحـاً من خــشـبـة ا
ياه حتته. أحتدث عن أكبر بجالء على صفحـة ا
مــســـارح الـــعــاصـــمــة فـــكــيـف هى أحــوال مـــســارح

األقاليم إذن?!"

 وصيتى
االهتمام
باألبنية
سرحية ا

فما 
يحيط
بها يدعو
للبؤس
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عمل
بالقومى
أخذت دور
البطولة ..
لكننى
انتظرت
البطولة
التالية ٧
سنوات

كن ال 
محو
صفحات
مسرح
الستينيات
من التاريخ

 طالبت
يوسف
إدريس
بالتراجع
عن اعتزال
سرح ا

أول من اجتذب حس فهمى

الستينيات.. مسرح األساتذة

دراسة احلقوق

أمر غامض!

كان لدينا جتريب!
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> إن سـتـانـسـيالفسـكى انـتـهى إلى أن أهم عـمل خالق يـقـوم به اخملرج
ثال جـاهد إليـجاد . وباعـتبـاره هو نـفـسه  ـمـثلـ هـو مـا يفـعله مع ا

خاصية جديدة للصدق واألصالة فى فنه. 8
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرحية من إخراج أحمد عبد اجلليل.  سرحى «ظل احلمار» الذى تقدمه فرقة اإلسكندرية ا > الفنان صبحى السيد انتهى من تصميم ديكور ومالبس العرض ا

12 من   مايو 2008  العدد 44
ـمثل الذى يعتـمد على ما هو > إن سـتانسالفسـكى كان دائماً مشـغوالً باالختالف ب ا
خـارجى بـأن يـستـرشـد فى عـملـه بدوافع الـدور وبـ ذلك الـذى يعـيش الـدور نـفسه كى

شاعر التى يصورها ليست مجرد محاكاة بل حقيقة. يقنع اجلمهور أن ا

نصورة مؤخراً. > مسرحية «رسائل قاضى أشبيلية» أللفريد فرج قدمها اخملرج أحمد العموشى لكلية احلقوق بجامعة ا

سرحي جريدة كل ا
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الوثائقية.. والصور الفوتوغرافية
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ـصـدر الرئـيـسى لإلبـداع. (من كـتـاب "مـسرح ـمـثل بـاعتـبـارهـا ا ا
" تـألــيف: ديـفــيـد ويــلـيـامــز - تـرجــمـة: أمــيـر سالمـة) اخملـرجــ
ويــعـــتــمــد (بـــروك) كــثــيــرًا عـــلى الــتــقـــالــيــد واألعــراق والـــلــهــجــات
واألسـالـيب فـى عـروضه وتـبــدو الـروحـانــيـة فى طـقــوس الـسـحـر
سرح الـيابانى ويـظل يخـلق دائما إحـساسا األفـريقى وتقـاليـد ا
بنـوع من االحتفال الـدينى.. كما فى طقس رحـلة التعـميد النارى
فى جتـربة عرض "مـنطق الـطير" الـتى تنتـهى والطـيور على عـتبة
ـهابـهـارتـا) الـتى الـفـردوس وكـمـا فى الـصـورة األخـيـرة لـعـرض (ا
تقـدم لنـا رؤيـة عن الفـردوس كـمكـان لـطيف لـلـموسـيـقى والطـعام
ـــذبــوح يـــأتـــيــهم واحملــادثـــة والـــتــنـــاغم.. فـــاألعــمـى واجملــروح وا
الــشـــفــاء - واألحــقــاد تُـــنــسى وهـى أكــثــر مــســـرحــيــاتـه تــصــويــرا
للـمشهدية - فهـو دائما - يحاول خـلق مسرح ميتـافيزيقى حقا..
يــنـــطــلق من بــعـض الــعــنــاصــر اجلـــســمــانــيــة الـــدقــيــقــة. ويــرى أن
الــطـــقــســـيــة هى جـــزء من الالهـــوت اخلــالص ذى مـــغــزى رمــزى
ويـهــتم بــدراسـة مــبـادىء احلــركـات االســتـعــراضـيــة والـرقــصـات
ـسـاحـات واألغـانى والـتـعـاويـذ والـبــنـاء الـلـغـوى واإليـقـاعـات وا
اخلــالـيــة وتــكـشـف أيـضــا كــيف لــنـا أن نــصل إلى حــال (الــوجـد)
ونهرب فـيه.. ولم تكن مسـرحته للـطقوس مـستوحـاة من (التراث
الــطــقـسى) مــبــاشـرة.. بل كــان ذلك نــابـعــا من أفــكـاره وتــصـوراته
لصيـاغة الطقس كـشىء محسـوب يتسم بعـقالنية مـقصودة وقد
بدأ فى عام  1985مرحلة ما يـسمى (بفنون الـطقس) التى تركز
عـلـى عــمـلــيــة االكــتــشــاف الـتـى تــأتى من داخل الــشــخــصـيــة ومن
خالل عـــنـــاصــــر الـــشـــخـــصـــيـــة عن طـــريـق عـــنـــاصـــر مـــعـــيـــنـــة من
األســـالــيـب: أولــهـــا: (الــعـــنــاصـــر األدائــيـــة) (احلــركـــة - الــكالم -
اإليـــقــاع - الــصــوت - اســتـــخــدام الــفــراغ) ويــقـــصــد بــهــذا إعــادة
استـثارة شكل فـنى قد جدًا مـن الفن.. ح كـان اإلبداع الفنى
والــطــقــسى مــتالحــمــ وكــان بــذلك يــقــصــد عــزل ودراســة هــذه
الــــعـــــنــــاصــــر من احلــــركـــــات األدائــــيــــة وهى (الـــــرقص األغــــانى
والتـعويذة أو الرُقيـة أبنية اللـغة اإليقاع استـخدام الفراغ) أما
ـارسـون ــونـتــاج = الـتــولـيف فى عــقـول مـن  فى الـطــقس فــيـتم ا
الطقس.. إذ ال يـوجد متـفرج فى الفـنون الطـقسيـة وليس هناك
ــعـنى الـعـادى لــلـكـلـمـة ولــيس هـنـاك أيـضــا أداء تـمـثـيـلى ـثل بـا
ـمـارس - الـذى ــؤدى - أو ا مـسـرحى - وأن الـذى يــبـقى هـو - ا
يــعــرفه (جــروتــوفــسـكـى) ويـقــدمه بــأنه (رجـل الـفــعل) وأنـه لـيس
الــرجل الــذى يــقــوم بــدور رجل آخــر.. فــهــو الــراقص والــقــســيس
واحملــارب وهــو خـارج األنــواع اجلــمـالــيــة - فـالــطــقس هـو األداء
التمثيلى وهو حدث أو فعل يتحقق وهو فعل متحقق.. والطقس
الــهـــابط هــو مـــشــهــد فــرجـــة (ألنى هــنــا ال أريـــد أن أكــشف ســرًا
جديـدًا - لـكـنـنى أبـحث عن شىء مـنـسى.. شىء قـد ال تـنـفـعـنا
ــؤدى) فـى نــظـر فــيه الــتــحــديــات بــ األنــواع اجلــمــالــيــة) أمــا (ا
عرفة وهو - حتى وإن لم يرفضه أو (جروتوفسكى) فـهو رجل ا
يـلـعـنه اآلخـرون - يـشـعـر أنه مـخـتـلف عن اآلخـرين - تـمـامـا مـثل
الال مــنـتــمى.. فـقــد تـعــود أن يـكــون هـو مــعـلم أســرار الـدين وأن
ـقـدسـة - فـهـو جـسد يـكـون كـذلك فى مـقـام قـدسـيـة الـنـصـوص ا
اجلــوهـــر.. جـــوهــر كل األشـــيـــاء.. ويــحـــدد (جــروتـــوفـــســكى) دور
ــؤدى) فى هـــذا الــعـــالم.. بـــأنه مــدرس أو مـــعــلـم لــيس أكـــثــر.. (ا
وليس أسـتاذًا أو مخرجًـا.. بل معلم ليس أكـثر.. بكل ما تـتضمنه
كــلــمـة (مــعــلم) مـن مـعــنـى - فـالــتــعــلــيم حــرفــة أو مــهــنـة يــجب أن
ـمثل هـو معـلم يـجيـد حـرفة الـتعـليـم وعنـدما يـولد يـجيـدها.. فـا
ـرتـبط تـمـامـا بـالـطـقـوس ـمـثل يــنـتـهى عـمل (جـروتـوفـسـكى).. ا ا
.. حــيث تــبـدو ــعـنـى الـتــقــلـيــدى الــقـد ــة وبـفن األداء بــا الـقــد
ــة واضـحــة.. وعـلــيـنـا أن الــتـشـابــهـات والــتـمــاثل بـاألســرار الـقـد
نـنـتـظـر إلى عــمل (جـروتـوفـسـكى) وكـأنه جـزء من حـركـة صـوفـيـة
ــرحـلـة كـبــيـرة فى الـغــرب مـلـيــئـة بــاألسـرار.. فـقــد كـان فى تـلك ا
يـبــحث عن شىء مـنــسى - يـبـحـث عن الـنـفس مـن خالل الـنـفس
وعن اكــتـشـاف الــنـفس مع الــذات وذلك من خالل رحـلــة الـنـفس
ــعــرفـة اخلــفــيـة إلى قــلب الــنــفس ومــا يـهــمه هــو أن يــســتـخــرج ا
نسية منـذ آالف السن ويقول: إن عملنا أن نكشف عن تلك وا
(الشذرات األدائيـة) وهى تعمل.. أى وهى فى حـالة عمل وكيف
أنـهـا مـازالت تـعـيش والـعمل عـلى إبـرازهـا وإظـهـارهـا وإخـراجـها
إلى الــنـور وكــذلك تـنــقـيــتــهـا وتــطـهــيـرهــا.. لـلــحــفـاظ عــلـيــهـا فى
ـمـثـل - لـديه - هـو الـنـهــايـة وتــسـيـرهــا فى سـيــاق مـخــتـلف.. فــا
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ـسرحية قصـود بلفظـة الوثائقـية فى احلياة ا ا
هـــو االســتــنـــاد فى كل مـــا يُــكـــتب فى األمـــســيــة
ـــســـرحى إلـى الـــتــوثـــيق ــســـرحـــيـــة لـــلـــعــرض ا ا
ـنـضـبط سـواء كـان نـشـرة أو بـرنـامـج الـعرض ا
أو كُـتيّـبـاً تُحـرر فـيهـا مـعلـومـات أو إرشادات أو
ؤلف الدرامـى.. سيرته عبـارات تتـصل عادة بـا
الدرامية أيديولوجية رؤاه الدرامية فيما كتبه
مُــســـبــقـــا من درامـــات تـــرتــيـب درامــة الـــعــرض

سرحى ب مؤلفاته. ا
كـما تعمد الـنشرة أو برنامج الـعرض أو الكُتيب
ـــضـــمـــون الـــدرامى ـــتـــفـــرج إلى ا إلى تـــوجـــيـه ا
ـتـفــرجـ الـذين يـفـدون إلى لـلــعـرض خـاصـة ا
ـتـفـرج الـطـيارى) - الـعـرض - ومن نُـسـمـيـهم (ا
ــثــلـــون نــصف نــظـــارة الــعــرض وهم عــادة مـــا 
ـسرحى. ومن أجل هـذا النـصف - وهم عادة ا
ـئـات - يــسـتـطـيع الـبـرنـامج احملُـرر - بـفـضل بـا
مـن الــكـــلـــمــة والـــعــبـــارة - حتـــويــلـــهم إلـى زبــائن
لـلمـسرح مُـشعال فـيهم جـذوة االنتمـاء إلى الفن

سرحى. ا
ـكتوبة أضف إلى ما تقـدم من مهـمات الكـلمة ا
تــعـــمـــدّ الــنـــشــرة أو الـــكُــتـــيب إلى عـــرض بــعض
ْ ُـصوّرات الـتى تعـمل على مـستـوي الـصور أو ا

.ْ زمني
ــــســـــتــــوى األول: الــــتـــــاريــــخى وهـــــو اإليــــضــــاح ا
بالـصورة - إضـافة إلى الـكلـمة والـعبـارة - للـمرة
سرح سـرحيـة سواء فى نـفس ا األولى لعـرض ا
أو فى مسرح آخر أو حـتى فى مسرح بلد آخر.
ــتــفـرج إلى مــعــرفـة إن مــثل هـذه الــصــور تـقــود ا
ــســـرحى الــذى يــشــاهــده تــاريــخــيـــة بــالــعــرض ا
فـضال عمـا تـدفع به من مـعـارف تاريـخـية وفـنـية
ـــســـرحى الـــذى ودرامـــيـــة عن مــــســـار الـــعـــرض ا

اذا كل هذا التوثيق ? ُيشاهده. لكن.. 
ـتفـرج عـرضـا أصلـعً - طبـعًـا عـبرْ أن يُـشـاهـد ا
الـســمع - كــمــا يــحــدث فى انــسـيــابــيــة الــعـرض
أمـامـه شىء وإحــســاس طـيـب لــكـنـه من وجــهـة
نـظـرى عـلى األقل  ال يـتـسـاوى من حـيث الـفـهم
واإلدراك ونـــتــيـــجــة فـــلـــســفـــة الــتـــلــقّـى عــنـــدمــا
ـتــفـرج الــعـقل الســتـيــعـاب مــا يـقـرأه يـســتـعــمل ا
س إحــســاسه بل ويــحُــرك فــيه بــعــيــنــيه ومــا 
ــعـرفــة الـواســعـة خــاصـة وهـو يــسـتــعـمل آلــيـة ا

حاست دقيقت من احلواس اخلمس.
ثم .. هــــذا االســـتــــنـــاد - فـى الـــبــــرنــــامج - إلى
ـتـفـرج الـوثـائق الــتـاريـخـيــة من شـأنه أن يــضع ا
فى حـالـة (تـراجع) زمـنى سـواء تـعـاونت احلـالـة
على إبـراز هـذه الصـورة بـاألزياء الـتـاريخـية أو
ــصـــاحــبــة ــوســـيــقى ا بـــالــعــودة تـــاريــخــيـــا إلى ا
سرحى لتـأكيد الـصورة التوثـيقية أو للعـرض ا
ـسرحى. غيـر ذلك من بـقيـة عـناصـر العـرض ا
مـــثل هــذه الـــصــور الـــتــوثــيـــقــيـــة هى األصل فى
ـشـيـر إلى دالالت سلـيـمة ـطـبوع وا الـبرنـامج ا
وغيـر مُزيـفـة أو مؤسـلـبة وهى هى الـتى تـشرح
وضوعية. االنطباق على الوقائع التاريخية وا
فى هـذه اإلشــكـالــيـة تــخـصــيـًصــا نـاقـشــنى أحـد
ــعــهــد الــتــمــثــيل فى طالب الــدراســات الــعــلــيــا 
احملـاضــرة الــســابـقــة عن أن الــتــقــيـلــد بــالــتــوثـيق
الــتــاريــخى- وأقــصــد بــلــفــظــة الــتــوثــيـق الــتــزويـد
والـدعم بالـوثائق أًيـا كانت - ُيـحّول الـعمل الـفنى
تحفية. كالم قـد يظهر جديًدا أو صحيحا إلى ا
ـسـرحى فى ظـاهـره لـكـنه فى الـبـاطن والـواقع ا
اذا? سـرحيـة.  ـعيش خـارج عن دائرة الـعلـوم ا ا

 . ألنه ال يزيد عن سفسطة السوفسطائي
صاحبة مثاال على ما نقول. وسيقى ا لنأخذ ا
سرح الستينيات أنا شخصيا عنـدما أخرجتهُ 
وسـيـقى ليُـصبح عُدت تـمامـا إلى الـتوثـيق فى ا
ـسـرحى. كـيف? عـنـدما مـتـناسـقـا مع الـتـوثـيق ا
أُخـــرج مــســـرحــيـــة من الـــعــصـــر الــرومـــانــتـــيــكى
(هـوجو سـتـانـدال الـفـرنـسيـان - جـوته شـيـلـلر
ــانـــيــان - ألــبـــرتــو نـــوتــا جـــيــوفــانـى جــيــرود األ
اإليـطــالــيــاون - أنــطـونــيــو جــارســيـا جــوتــيــيـرز

يوجى زوريال األسبانيان).
فى مـثل هــذه الـتـوثـيـقــيـة فى اإلخـراج أجـد أنّ
وسيقى الـرومانتـيكية تـوثيق ال مناص اختيـار ا
ـاذا? لـعل من األمـانة فى من االنـصـراف عـنه. 
الـتوثيق أن أصطاد مـؤلفا موسيـقيا عاش نفس
حـقــبـة الـرومـانـتـيـكـيـة وكـتب مـوسـيـقـاه مـنـفـعال
بـــالـــعــصـــر والـــزمن واإليـــقــاع وكـل األحــاســـيس
والـظـواهر الـرومـانتـيـكيـة الـتى عاشـهـا الشـعراء
وسيقـيون والتشكـيليون وغيرهم والـدراميون وا

. من الفنان
هـذا االصـطــيـاد لـوقـائـع الـعـصـر وفــنـونه سـوف
يــضـع يــدى عــلـى مــوســيـــقى تــتـــمــتع بـــالــتــعـــبــيــر
واخلـــيــــال عـــنـــد (بــــيـــتـــهـــوفـن أول اجلـــســـور من
الــكالسـيــكـيــة إلى الـرومــانـتــيـكــيـة ثم ريــتـشـارد
وسيقية أو أعود - فاجنر إمام الرومانـتيكية ا
بـحـكم التـوثـيقـيـة - إلى مؤلـفـات موسـيـقيـة لكل
من فـــردريـك شـــوبـــان ومـــوســــيـــقـــاه الـــشــــعـــبـــيـــة
ـدرسـة الـرومـانــتـيـكــيـة وهـكـتــور بـرلـيــوز رائـد ا
الـرومـانــتـيـكـيـة الـفـرنــسـيـة وأخـيـرا إلى اجملـرى
لــيــست فــرانس مــبــتــكــر مــوســيــقى الــبــروجــرام

والقصيدة السيمفونية).
اذا هذا اإلصرار على توثيق العصر? لكن.. 
أوالً: حــتى يـــتــكــون نـــســيج واحـــد ومُــتـــحــد بــ
صاحبة. وسيقى ا مثل وب ا سرح وفن ا ا
ـوسيـقى الـرومـانـتيـكـيـة خصـيـصًا ثـانـيًا: تـقـوم ا
وسيقى بحيث ؤلف ا على التعبيـر عن فكرة ا
يرتـكز هـذا التـعبـير أول ما يـرتكـز علـى اخليال

وعلى العاطفة.
وسيقـى الرومانتيكـية قد تنامت فى ثـالثًا: أن ا
ــــيالدى الــــنــــصـف الــــثــــانى مـن الــــقــــرن (١٩) ا
لــتـتــطـور إلى أســلـوب رومــانـتــيـكى جــديـد تــمـيـز
بــالــطـــابــعــيْـن الــقــومـى والــوطــنـى.. األمــر الــذى
أدخـلـها إلـى عالـم السـيـاسـة (الـبـولـنـدى شـوبان
ــوسـيــقـيــة الـوطــنــيـة) وبــعـدهــا هـذا ومــؤلـفــاته ا
الـتعـاهـد ب مـوسيـقيـ خمـسـة مثّـلوا الـوطنـية
وهـم خــــارج أوطـــــانـــــهم: ســـــيــــزار كـــــوى مــــيـــــلى
بـالــكـيـريف مــوديـست مـوســورسـكى ألــكـسـنـدر

بورودين رمسكى كورساكوف).
من بــــ أمــــارات الــــتــــوثـــــيق وعالمــــاتـه تــــوثــــيق
ـسـارح ـســرحـيـة وهـو أمـر تــهـتم به ا ـنـاظـر ا ا
األوربــيـة لـعـرض الـفـنـون اجلـمـيـلـة والـتـطـبـيـقـيـة
سرحية على جمـاهير مسرحياتها. تقام هذه ا
ناظر فى ـسرح ليـست ا ـعارض فى مدخل ا ا
حـالتهـا النهـائيـة واألخيرة فـقط التى تـظهر فى
ــنـاظــر تُـبــ مـراحل ــسـرحى لــكن ا الــعـرض ا
ـــنــاظـــر.. األمــر الـــذى يــدفع عـــمل الــديـــكــور وا
ـــتــفــرج إلى مـــعــرفــة مـــراحل الــعــمـل الــفــنى بــا
وطُـــرق تــطـــوره لـــيــســـتــنـــيــر بـــهــا أثـــنــاء جـــريــان

سرحى. العرض ا
سارح العـربية عـلى اختالف دولها وفى ظـنى أن ا
مـدعوة إلى انتـهاج طـريقة أو (سـيسـتم) كمنـظومة
تـوثــيــقـيــة تــسـاعــد طــبـاعــة بــرنـامج الــعــرض عـلى
حــفــظه وتـوثــيـقه. فــلــيس هـنــاك عـرض مــسـرحى
أوربى يخـتفى منـه مثل هذا الـبرنـامج. صحيح أن
ـــوســيــقى والـــفــنــون ـــركــز الــقـــومى لــلــمـــســرح وا ا
الـشـعـبــيـة بـرئـاسـة الـزمــيل د. سـامح مـهـران يـقـوم
علـى كثيـر من اجلهود الـتوثيـقية لـكننى أعـنى هنا
ـســارح األهـلـيـة مـديـرى مــسـارح الـدولـة وحــتى ا
والـثـقــافـة اجلـمـاهــيـريـة عـلى إثــراء هـذا الـنـوع من
ُوتيـفات ب يدى السيـستم لتبـقى مستـقبال كل ا
ـلــفـات الـتــاريـخــيـة والـتــراثـيـة - اجلــمـاهـيــر وفى ا

مسرحًيا.
الصور الفوتوغرافية

ناسبـات العائلية فى أغلب األحوال هى صور ا
الــتـذكــاريــة. وال أظن أنــهـا تُــضــيف جــديـدا إلى
ـــقــال ـــاذا أخـــتــتـم هــذا ا ـــســرحـــيــة.  احلــيـــاة ا
ـــتــــواضع بــــهــــذه الــــفـــقــــرة ذات الــــعالقــــة هى ا

األخرى بالتوثيق?
) عن طـالـعتُ إعالنـا فى الـشـارع (مُـلـصـقـاً فـنـياً
ـمـثـلـون أو ألكُن أكـثر مـسـرحـيـة تُـمـثل حـالـيـا. ا
ُلـصـق (بـبـدلهـم) كـامـلة حتـديـدا صـورهم فـى ا
وكأنـهم أمام قـاعة لـلـمصـوراتى! ما يُـهم متـفرج
ـمـثل ـســرح هـو الـشــخـصـيــة الـتى يــقـوم بـهــا ا ا
ـــــمــــثل نــــفـــــسه حــــتـى ولــــو كــــان بــــطل ولــــيس ا

اذا?  األبطال. 
ـسرحيـة حتمل الكـثير من ألن الشخـصية فى ا
ــــكــــان الــــذى جتــــرى فــــيه عــــنــــاصــــرهــــا ومن ا
ــثل األحــداث. كــمــا تــشــيـر إلـى (الــزى) الـذى 
جـــانـــبـــا هـــامـــا من الــــتـــعـــرّف  أو الـــداللـــة عـــلى

سرحية. مثل فى ا سرحية وليس على ا ا
من هـذه احلــادثـة الـبـعــيـدة عن فـكـر الــوثـائـقـيـة
ودالالتــــهـــا أُشـــيـــر - ومــــرة ثـــانـــيــــة - إلى فـــعل
(الـتوثـيق) وإلى أن يفـهم مصـممـو (األفيـشات)
ـســرح والـتـجـاريـة فى ـهــنـيـة فى ا الـفـرق بـ ا

صرى احلديث. سرح ا اإلعالن لصالح ا

 من 
ب

 أمارات
التوثيق
وعالماته
توثيق
ناظر ا
سرحية ا

 بعض
مثل ا

يظهرون
على
لصق ا
كأنهم
يجلسون
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بادرة شجاعة من الرقيب الفنان على العمل إلى الـنور 
أبــو شـادى الـذى أتـاح لـشــبـاب «مـسـرح الـشــبـاب» مـسـافـة

يصرخون فيها «قوم يا مصرى»..!

محمد غزى
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يواصل غزى حديـثه عن التجربة قائالً: اعـتذرت عن العمل أثناء
ـلك لـيـر» الـتى أعــتـز بـهـا وأعـتـبـرهـا الـبـروفـات من أجل عـيــون «ا
أوصـلـتـنى إلى درجـة االحـتـراف ومن حـسن حـظى أن الـبـروفـات
ــسـرحــيـة «حتت ــا مــنـحــنى فـرصــة الـعــودة مــرة أخـرى  طـالت 
الـسيـطـرة» وشعـرت بـتغـيـير كـبـيـر فى الورق بـعـد التـعـديالت التى

طلبتها الرقابة.

 حمدى نوار
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ـعارك» احـتـاجهـا اخملـرج الشـاب عـصام سـعد 8 أشـهـر من اجلهـد و«ا

سرحية «حتت السيطرة». قبل أن تخرج إلى النور ثانى جتاربه ا
يـقول عـصام: اسـتغـرقت البـروفات وقـتاً
طـويالً وتعـثرنـا فى محـطة الـرقابـة بعد
أن طــــــلـب الـــــــرقـــــــيب عـــــــدة تـــــــعـــــــديالت
نفذناهـا رغم ذلك ظل الوضع كما هو
والــــعــــرض يــــتـــنــــاول مــــشــــاكل الــــشــــبـــاب
ـــصـــرى الــذى يـــطـــول بــحـــثه عـن عــمل ا
لـكن دون جدوى ويـسـيطـر عـليه الـيأس
واالكــتــئــاب وفــيه نــؤكــد فــكــرة «خــوفــنــا
يــصـنع حــكـامـنــا» ونـنـاقـش أزمـة رغـيف

العيش والبطالة.
ويـضــيف عـصــام: اعـتــرضت الــرقـابــة عـلى
أغــنـــيــة (أقــوم احتـــرك) ووصــفــوهـــا بــأنــهــا

رة األولى التى حتريضـية وطلبت مـنا جتهيل األمـاكن والشخصـيات وهى ا
ـرة عـلـى أمـور عـادية أواجه فـيـهـا مـشـاكل مع الـرقـابـة الـتى اعـتـرضت هـذه ا

سبق وقدمت فى أعمال فنية عديدة.

رغم ســعـادته بــخــروج عـرض جــديـد مـن تـألــيـفه
إلى الـــنــور بـــالـــتـــزامن مع عـــمل آخـــر فى قـــطــاع
الـفنـون الـشعـبـيـة واالستـعـراضيـة هـو «زى الفل»

إال أن تــــدخـالت الــــرقــــابــــة أفــــســـدت
ـؤلف حـمـدى نـوار: فــرحـته.. يـقـول ا
هــــنـــاك رقـــبــــاء يـــنـــظــــرون إلى الـــنص
بـعيون بولـيسية وهـذا ال ينفى وجود
آخــــرين يــــنــــظــــرون إلى الــــنص بــــعـــ
فــــنــــيــــة مــــنــــهـم مــــثال مــــازن مــــوسى
صـنفـات على ورئـيس الـرقابـة علـى ا
أبـــو شــادى الــذى تـــدخل حلل األزمــة
بـــعـــد أن ظـل حــبـــيـس األدراج لـــفـــتــرة
طـويـلـة طـالـبـ مـنا جتـهـيل األمـاكن
والـشـخـصــيـات والـدنـيـا كــلـهـا وكـأنـنـا
ـــــبـــــابـــــوى أو اً فـى ز نـــــقـــــدم عــــــرضـــــ

بوركينا فاسو..
وأضـاف: الـرقـيب جلـس معـنـا وحاول الـتـفـتيش فى

ضمائرنا ونوايانا.
ـرة األولى الـتـى يواجـه فـيـها نـوار ذكـر أنـهـا لـيـست ا
مـــشــاكل مع الــرقـــابــة فــله مـــعــهــا أزمـــة ســابــقــة فى
مــسـرحـيـة «شـبـاب روش طـحن» إخـراج
جالل الـشـرقـاوى والـتى لم تـكن سـتـرى

النور لوال تدخل  وزير الثقافة.
ويــضــيـف حــمــدى: الـــروايــة كــانت 27
ورقــة أجـــازهــا الــرقــيب بــعــد أن وضع
خـــــطـــــوطـــــاً حــــــمـــــراء عـــــلى 23 ورقــــة
فــــاضــــطـــررت لــــعــــمل عــــدة تـــعــــديالت
ــــســـرحـــيـــة لـــلــــحـــفـــاظ عــــلى الـــرؤيـــة ا

العامة.
ـــــصــــرى وقـــــال: تــــعـــــرضـــــنــــا لـــــلـــــواقع ا
ومشاكله بشكل صريح دون اللجوء إلى
الـــتــرمــيـــز ألن الــعــرض مـــخــرجه شــاب
وأبطـاله شباب ومن إنـتاج مسـرح الشبـاب لذا كان

واجباً أن يعبر عن الشباب.

قدم مـحمـد غزى أكـثر من جتـربة عـلى مسـرح الدولة وعن دوره
طـحون ـصـرى ا ـاذج من الشـباب ا ـسرحـية يـقـول: نقـدم  فى ا
الــذى يـــتــرك الــبـــلــد مــهــاجـــراً إلى بالد أخـــرى من خالل مــواقف
ـتــفـرجـة ومن يـؤمن سـاخـرة وأدوارنــا تـنـويـعــات عـلى الـسـلــبـيـة ا
لك قـولة (يوسف وهـبى) بأن الـدنيا مـسرح كـبير والـشعب ال 

سوى الفرجة.

áWÉ°ùH :≈bƒ°T óªMCG
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ـســرحى «حتت الــسـيــطـرة» تــدور بــالـكــامل أسـفل كــوبـرى ألن أحــداث الـعــرض ا
حـيث يــنـام ثالثـة شـبــان يـعـانى أحـدهم مـن كـابـوس يـطـارده. جــاء الـديـكـور الـذى
صـمـمه أحـمد شـوقى بـسـيـطـاً ومعـبـراً.. مـجـرد كوبـرى يـعـطى إيـحـاءً بـأنه سقف

يخنق األحالم.
ــسـرحـيـة تــدور أحـداثـهـا فى ســاعـة واحـدة فـقط وتــقع بـالـكـامل يـقـول شـوقى: ا
ـالبس فــهى لــشــبــاب حتـت الــكــوبــرى لــذا كــان تــصــمـــيم الــديــكــور ســهالً أمــا ا
مــطـحـون جــداً واخـتــلـفـت فـقط مالبـس الـشـاويـش من أجل الـتــأكـيــد عـلـى فـكـرة

سرحى. العرض ا

 سامح عبد السالم

zô«àc π¨°T{ êÉàMG ¬«a πª©dGh Ö©°U ¢üædG :ΩÓ°ùdG óÑY íeÉ°S
ـمثل الـشـاب سامح عـبـدالسالم جتـربـة سابـقـة مع اخملرج قـدم ا
عـصـام سـعـد فى مـسـرح الــشـبـاب أيـضـا بـعـنـوان «امـرأة الـسـوق»
ـطـحون صـرى ا ولـذلك كـان اختـيـاره األول لـدور سعـد الـشـاب ا
فى «حتت الـسـيـطـرة» وعـنـدما تـعـثـرت الـبـروفـات واعـتـذر سامح
دة شـهرين وعندما عاد فوجئ باتصال من وسافر إلى اخلارج 

عصام يطلبه الستكمال الدور.

ـــوذجــاً لـــكل يـــقـــول ســـامح: أقـــدم شـــخـــصــيـــة ســـعـــد الـــســـلــبـى 
األشخاص السلبي فى اجملتمع.

ويضيف: تـكنـيك العمل فى الـنص الذى كـتبه حمـدى نوار صعب
ـمــثل ويــحــتــاج إلى «شــغل كــتــيــر» فــالــتـكــنــيك يــلــعب عــلى وعـى ا
بـــالـــدرامـــا واحلــــالـــة الـــتى يـــتـــقــــمـــصـــهـــا لـــذا حـــاولــــنـــا تـــنـــمـــيط

الشخصيات من خالل عناصر العمل.

 وائل شاه

 :ÚgÉ°T πFGh
Éæ°SÉªM äOGR äÉÑ≤©dG

áHôéà∏d

يـلــعب الـفـنـان الـشـاب وائل شـاهـ شـخـصــيـة خـواسك الـشـاويش الـغـلـبـان الـذى
يتحول فجأة إلى طاغية عندما يستشعر خوف من حوله..

وعن الــتـجـربــة يـقـول: مع كـل مـشـكــلـة كـنـا نــواجـهـهــا كـنـا نــزداد حـمـاســاً لـتـقـد
التجربة.

ويــواصل: أقــدم خـالل الــعــرض شــخــصــيــة الــشــاويـش خــواسك الــذى يــتــظــاهــر
بـالعـنف وحـ يـسـتـشـعـر خـوف من حـوله يـتحـول إلى طـاغـيـة وهـو رمـز حملـاولة
بـعض الدول الـكـبرى الـسـيطـرة عـلى البـلـدان الضـعـيفـة وأتقـمص خالل الـعرض

أكثر من شخصية.. كلها تنويعات على فكرة القهر واخلوف.

iô°üŸG ÜÉÑ°ûdG ∫GƒMCG Éæeób :QGƒf ióªM ∞dDƒŸG
z¿GQhódGh ∞∏dG{h õ«eôàdG øY kGó«©H

 عصام سعد
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ـصرى خـاض الفـنان حـكيم ا
ــسـرح جتــربــة الــوقــوف فى ا
اخلـــــــاص فـى مـــــــســـــــرحـــــــيــــــة
«بــــرهـــــومه وكـاله الــــبــــارومه»
إخـراج جالل الــشـرقـاوى ثم
انـتـقل إلى مـسـرح الـدولة فى
ـسرحى ««الشـبكة» العرض ا
إخــراج ســـعــد أردش لـــيــصل
إلى جتـربـة «حتت السـيـطرة»
التى يصـفها بأنها ذات طابع

خاص ومختلف.
ـــــســــــرحـــــيـــــة وعن دوره فـى ا
يقول: أقـدم شخصية «واكد»
ـارس عـليه ـطحـون الـذى  ا
«هبـاب» الـطغـيـان وهو جـبان
وخـائف دائـماً ولـكن بـداخله
شـىء إيــــــــــــجــــــــــــابـى يــــــــــــرفـض

الفساد.
ويــــضـــيف: الــــتــــجـــربــــة كـــانت
صعـبـة مـنـذ الـبـدايـة.. وقـمـنا
بتعـديل الشغل أكـثر من مرة
وجه بهـدف تـخفـيف الـنقـد ا
لــلـــنــظــام فى الـــعــمل واحــتــاج

األمر جملهود مضاعف.

صرى  حكيم ا

ــفــارقــة الــدرامـــيــة هــنــا.. أن الــشــبـــاب الــذين صــنــعــوا ا
مسـرحـيـة «حتت الـسـيـطـرة» لـيـواجـهـوا الـقـهـر  ويـقـضوا
عــلـى اخلــوف واجـــهـــوا «قــبـــســـاً» من الـــقــهـــر احلـــكــومى
اضـطـرهم لـتعـلـيب حـلمـهم أشـهـراً طـويلـة قـبل أن يـخرج

عـرض آخر.. يـصرخ فـيه الـشبـاب باحـثـ عن أنفـسهم..
وأحالمـهم الـضـائـعة يـتـحـدون الـقـهـر بـالـفن ويـحـلـمون
ـنـحـهم احلـد األدنى.. بـوطن يـحـبــهم كـمـا يـحـبـونـه و

ة.  ájôµ°S ≈eفقط احلد األدنى من احلياة الكر
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«بو خريطة».. 
باشر ظلم العرض النص ا
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سرحى «عربات الزواج السريع» للمخرج د. سامح مهران بسبب عدم االستقرار على أبطال العرض حتى اآلن.  > توقفت بروفات العرض ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ14

«فى بيتنا فأر» 
ولعبة  احملاكاة التهكمية

صـ10

 طغيان كوميديا الكلمة فى العرض

اغوط تتحول لفاصل كوميدى ساخر  مهرج ا
ى على مسرح الهوسابير: مودرن أكاد

اغـوط هو نص ـسرحى الـسورى مـحمـد ا هـرج" التى كـتبـها ا نص مـسرحـيـة "ا
ـسرحـيـات احملـظـوظـة تـلك التـى قدمت ـكن أن يـقـال عنـه إنه من ا مـسـرحى 
ـصـريـة عـلى مـخـتـلـف أنـواعـهـا (الـهـواة - اجلـامـعـات - الـثـقـافة ـسـارح ا عـلى ا
ـسـرحى كـمـا ـرات وفى كل مـرّة ال يـقـدم الــنص ا اجلــمـاهـيـريـة...) عـشــرات ا
كـتـبه صـاحـبه إال فـيـمـا نــدر فـالـنص مـكـتـوب بـالـعـربـيــة الـفـصـحى لـكن يـطـيب
صـريـة وذلك سعـيًـا وراء عدّة أشـياء ن يـقدمـه أن يحـوله إلى الـعامـيـة ا دائمًـا 
ــمــثــلــ تــخــلـصًــا مـن مـشــاكل مــنــهــا الـكــومــيــديــا ومــنــهــا ســهـولــة األداء لــدى ا
ـاغوط لم يـكن يقـصد به أن يـكون نصًـا كومـيديا الفـصحى والـنص كمـا كتبه ا
ـا لم يـقـصـد به أن يـكـون كـومـيـديا أصالً بـهـذه الـدرجـة الـتى يقـدم بـهـا بل ر
ـا وصـلنـا إليه فى الـعصـر احلـديث فكل شىء كـنا ـا قـصد به الـسخـرية  وإ
اضى وكل احلضـارات التى بنـاها أجدادنا و.. و.. لم يـعد لها نتمـايز به فى ا
ــرجـو فى نـفــوسـنــا فـعـبــر شـخــصـيـة وال لـنــا فى الـعــصـر احلـديـث ذلك األثـر ا
ـسـرحى ومن ثم الـعـرض بـعـد ذلك تـقام صـقـر قـريش التـى يسـتـلـهـمـها الـنص ا

اضى واحلاضر.. فارقة ب ا هذه ا
ى" يـة احلديـثة "مـودرن أكاد والـعرض الـذى أخرجه مـحمـود الكـومى لألكـاد
واسـتـضافه مـسـرح الـهـوسـابـير لـكى يـعـرض عـلـيه بـبطـولـة جملـمـوعـة من فـنانى
ـسـرحى - كـمـا هى الـعادة - إلـى نوع من الـكـومـيـديا ـيـة حتول الـنص ا األكـاد
ــاغــوط نـحن هــنـا بــصـدد ــاغـوط إلـى مـا يــشـبه ا الـصــارخـة الــتى ابــتـعــدت بـا
ــيـــزاته الــكــومــيــديــة األخــرى وأيــضًــا له عــرض مـــســرحى جــديــد تــمــامًــا له 
ـتـمـيزة فـالـعـرض يـدخل بـنا إلـى عالم فـرقـة مـسـرحـية جـمالـيـاته الـتـشـكيـلـيـة ا
هاوية تريد أن تقدم مسرحًا يـشبهها وال يشبه غيرها فتقدم تارة مشاهد من
ـيــة وتـارة وأخـرى مــشـاهــد من مـواقف تــؤلـفــهـا الــفـرقـة أعـمــال مـسـرحــيـة عــا
نـفـسهـا حـتى نـصل إلى اسـتـلـهـام شـخـصـية صـقـر قـريش والـتى تـأخـر ظـهـورها

 كوميديا صارخة تناسب
عوالم الشباب 

≈æ«°ù^◊G ºgGôHEG

سرحى.. طويالً عما هو مقدر لها داخل النص ا
ـعـاجلـة اإلخـراجيـة الـتى قـدمـها الـكـومى تـتخـذ من الـكـومـيديـا عـلى مـخـتلف وا
أشكـالـها احملك األسـاسى  مسـتـخدمـة مفـردات لـغويـة وحركـيـة تنـاسب عوالم
ستهدف الشـباب فى مثل هذه األعمار السـنية وكأنه بهذا قد حـدد جمهوره ا
ى ومن ثم تـأتى بـعد ذلك سـرحى جـمـهور طالب مـودرن أكـاد من الـعـرض ا
ــسـرحى بـتـشـكـيالت الــشـرائح األخـرى وقـد جنح الـكــومى فى شـغل الـفـضـاء ا
مثلـون بأنفسـهم مستـخدمًا حلظـات إضاءة خاصة وتكوينـات حيوية صـنعهـا ا
تـشـعـرك أن الــعـرض كـله مـا هـو إال مــجـمـوعـة من هــذه الـلـحـظـات الـتــشـكـيـلـيـة
ـتـتــالـيـة الـظـهـور هـنــاك حـيـويـة فى اسـتـخــدام اجلـسـد وفى احلـركـة هـنـاك ا
ــســرح هـنــاك فى أيــضًــا أكــثــر من حــدث فى آن واحــد يــحـدث عــلى خــشــبــة ا
النهاية إيقاع مسـرحى سريع والهث بالرغم من أن هناك أشياءً كثيرة زائدة -

كما هو احلال فى النصف األول من العرض..
مـثلـ داخل العـرض فقـد تمـيزوا جـميـعًا فى تـأدية أدوارهم - أمـا مجـموعـة ا
فى حـدود مـا طلب مـنـهم - وكلـهم اشـتركـوا فى الـروح الكـومـيديـة الـعالـيـة التى
أدوا بهـا أدوارهم ومنهم: أمنية الـكومى والتى لعبت عـدّة أدوار منها (ديدمونة
ـهـرج محـمـود كـبريت فى ذيـعـة غالم) ومـحـمد فـتـحى فى دور ا األعـرابى ا

علم والضابط طارق عبد الله أحمد حسن منعم عبد الوهاب.. دورى ا
والـعرض فى مـجـمـله لـوحة كـومـيـدية تـنـوعت فـيهـا الـكـوميـديـا مـا ب كـومـيـديا
وقف الـشخصيـة وإن كان هناك طـغيان لكومـيديا الكـلمة ويقـدم فى النهاية ا

صورة ساخرة عن مجتمعاتنا العربية فى الوقت الراهن.

> خـالل الـثالثـ سـنـة األخـيـرة من حـيـاة سـتـانـسالفـسـكى اسـتـنـبط
ـمـثل من أن يـشـذب اسـتـجـابـاته بـحـيث ال يـركن إلى طــريـقـة تـمـكن ا

نهج). اإللهامات العشوائية. هذه الطريقة التى سماها (ا 24
 áÑ£°üŸG 
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> خالد جالل رئيس قطاع الفنون الشعبية قرر تقد مسرحية «أدهم الشرقاوى» للمخرج مصطفى عبد اخلالق على مسرح محمد عبد الوهاب باإلسكندرية خالل يوليو القادم.
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سرح الطقوس .. وا

 اللوحة للفنان «رفقى الرزاز»

سرح  ا
مدين
بأصوله
ونشأته
للطقس

واجلــمـهــور وتــبــادل األدوار بــ الــتــمــثــيل والــفــرجــة.. فــإن هـذه
ـسرحـية اخلـالصـة التى ظـاهر ا ـكن إدراجهـا فى ا ظـاهر ال  ا
ـيـز بحـيـث تـتطـور فـيـه الكـائـنـات وهى تـوجـد وسط جـو خـاص 
مـعـزولـة عن اآلخـرين وتـوجـد لـهـذا الـسـبب مـعـزولـة عن احلـياة
فاألمـر يـتـعلق هـنـا بلـحـظات بـعـينـهـا تـأخذ فـيـها احلـيـاة اجلمـعـية
ـنــطــلق أيـضــا يــرى اخملـرج ذاتـهــا صــبـغــة مــسـرحــيــة. ومن هــذا ا
ـمـثل - بـالنـسـبـة له - مـثله الـبـريطـانى "بـيـتـر بروك" أن تـدريب ا
ـمـثل الـشرقى لـيس آلـيـا ووسيـلـة إلى غايـة.. ولـكنه مـثل تدريب ا
عــمـلــيـة مــقــدسـة أبــعـد مــدى تــشـكل واحــدا من الــوسـائل األولــيـة
للنمو الذاتى واقتراب جسدى نحو الفهم ويشير "بروك" إلى أن
عـــالم الـــكـــلــمـــات قـــد قل بـــدرجــة قـــاســـيــة وأنـه مع مـــرور الــوقت
ـادة وأهُـمــلت مـعــانى الـكــلـمـات جتــردت الـكــلـمـات مـن الـطـعـم وا
ــشـاركـة حلـســاب أصـواتــهـا ويـقــتـرح كــذلك: أنه وقـد أصــبـحت ا
احملتـملة للـشعائـر اآلن مفقـودة بالنـسبة لـنا جمـيعا.. فـإن البديل
الــوحـيـد يـكـون خـالل بـحث بـالغ اجلــهـد - دقـيـقـة بــدقـيـقـة - عن
ثـابـة اإلحـساس بـاحلـاضـر لـكل حلـظة ويـعـتـقد خـاصـية.. هـى 
أن (االرجتـاليـة) تمـتلك اإلمـكانـية ألن حتـرر حلظـات من الصدق
ُـعـدى والـكـثــيف هـنـا واآلن وإبـداعـيــا تـعـد اإلرجتـالـيـة ُـوحــد وا ا
بالنسبة (لبروك) وسيلة وغاية فى حد ذاتها.. فهى الثمرة ألحد
ــســرحــيــة.. حـــيث يــكــون الــتــجــهــيــز والــعــرض أجــزاء الــعــمــلــيــة ا
.. فـلـحــظـة الـعــرض احلـقــيـقـيــة هى بـدايـة مـتــزامـنــ ومـتـرادفــ
ـمـارسة  ـبـدأ الـرئـيـسى  ونهـايـة الـكل لـقـد غـدت (االرجتـالـية) ا

أيـضــا إلى كـتـاب الـبـاحث والــشـاعـر الـفـرنـسـى ("مـيـشـيل لـيـرى"
ـــســـرحـــيــــة عـــنـــد األثـــيــــوبـــيـــ فى س ومـــظـــاهــــره ا "الــــزار أو ا
ـسرح" : مـحمـد مهـدى قنـاوى - مجـلة "ا جونـدار"عرض وتـقد
ــعــاش" و ــســـرح ا ديـــســـمـــبــر  - 1944الــذى يـــفــرق فــيـه بــ "ا
ـثله ألنه ـلعـوب" وأن الـزار مسـرح مُعـاش من قبل  ـسرح ا "ا
ال يجـد أيـة صـعـوبـة فى الـدخـول فى عـبـاءة الـدور ويـشجـعه فى
ذلك جو الـطقـس واعتـقاده اخلـاص فى حقـيقـة الزار بـاعتـباره
روحا تظـهر على نحـو معتاد عـبر تلـبسه بها كـما أنه مسرح ذو
ـسرحـية وهو طبـيعـة خاصـة من حيث إنه ال يـعترف بـصيـغته ا
مسرح مُعاش من قـبل متفرجه فمن حلظة إلى أخرى يستطيع
ـسـوسـا ومـجـسـدًا لـشـخـصـيـة الـروح الـتى هـو أيـضـا أن يـكـون 
تكون قد سيطـرت عليه فهو ليس على اإلطالق مجرد مشاهد
ســلــبى ولـــيس ذلك بــســبـب أنه يــســاهـم فى الــلــعـــبــة عن طــريق
التصفيق بـاأليدى أو الغناء السـتحضار األرواح.. بل ألنه ما إن
تــهـبط عـلــيه الـروح حـتى يــصـبح فى عالقــة مـعـهـا وتــخـتـفى كل
مــسـافــة بــيــنه وبــيــنــهــا وحــتى إذا لم يــأت دوره كــمــمـســوس فى
الــدخـــول لـــلــحـــلــبـــة فـــإنه يـــشــارك فى الـــواقـــعــة ويـــعــيـــشـــهــا مع
أبطالها.. بدالً من أن يكتفى بأن يكون مجرد مشاهد سلبى).

ـمثـل ـتبـادل ب ا شـاركة من اجلـمـيع والتـأثيـر ا وبـفضل هـذه ا

فى الـعـالم العـربى وغيـر العـربى تـتعـدد األشكـال واالحتـفالـيات
.. وهـناك نوعان الطقـسية وتتـنوع ونتوارثـها عبـر آالف السن
من الــطــقــوس: طـقــوس ديــنــيــة مــوجــهــة تــتــخــذ ســمــتــا مــقــدسـا
ـجـمـوعة من الـشـعائـر والـطقـوس (عـلمـانـية) دنـيـوية وتـرتبط 
ذات توجه اجـتماعى واقـتصادى وال يـوجد انـقسام ضـمنى ب

. ونشير إلى أنواع هذه الطقوس.. إذ تتكامل فعال كال النوع
أن مــصـطـلح (الــطـقس) يـســتـخـدم دون تــمـيـيــز ألن له إيـحـاءات
ثـقـافـيـة مـعـيـنـة حـيث إن الـفـرق بـ الـطـقس وأشـكـال الـتـعـبـيـر
ـشـاركـ الـثـقـافى األخــرى لـيس فى الـبــنـيـة ولـكـنه فـى تـوجه ا

وأعــضـاء اجلــمـاعـة اآلخــرين نـحــوهـا وحتــديـدا اعـتــقـادهم فى
فعـالية هذا الـتوجه وتمارس الـطقوس إما سـعيا لربح أو لدفع
ــمــاثالت احلــيــاتــيـة لــلــطــقس فى ضــرر.. من هــنــا كــانت تــلك ا
ـسـرح تـمـثـيل الـفــعل أو تـكـراره والـتى تـعـد بـدايــة فـعـلـيـة لـفن ا
سرحى عالقة وثيقة والعالقة ب الطـقس الدينى واالحتفال ا
ــسـرح يـومـا ــة فى كل الـثــقـافـات واحلــضـارات.. إذ كـان ا وقـد
شــعــائــر ديــنـيــة شــعــائـر يــقــيــمــهـا اإلنــســان لــآللــهـة.. ثـم أصـبح
احتفـاال يقيـمه اإلنسان لإلنـسان وكان الـسحر أحـد فنون هذا
االحـتفـال: فقد كـان هو الـصورة البـدائيـة لكل من الـعلم والفن:
سـرحية فى حيث جنـد حتى اآلن تـكامل الـتقـاليد الـطقـسيـة وا
سـرح مدين بأصوله ونشأته حاالت العروض غير الـغربية.. فا
لــلـــطــقـس ومن الــصـــعب أن نـــضع خــطـــا فــاصـال بــ الـــطــقس
ـــســرح فى بــعـض الــثــقــافـــات مــثل أفــريـــقــيــا.. فــفى ــقــدس وا ا
ـسـرح نـشـاطا جـمـاعـيـا غيـر مـنـغـمس بـشدة فى أفـريـقـيا يـظل ا
الــعــبـادة الــعــقـائــديـة الــتى تــمــارسـهــا اجلـمــاعــة فى اجملــتـمــعـات
ـؤسـسات الـتى تـكـون تقـالـيد عـروضـهـا انعـكـاسا الرئـيـسيـة أو ا
ــسـرح ــقـدســة.. لــذا فــإن مــصــطــلح (ا لــنــشــأتـهــا الــعــقــائــديــة ا
ــكن تـطـبـيــقه عـلى أغـلـب األشـكـال الـفــطـريـة غـيـر الــطـقـسى) 
مارسات الغـربية للفن دون حـذلقة نقديـة كبيرة.. فلمـثل تلك ا
ا ـمارسـات الـسـحريـة.. عـلى الـرغم  الـطـقسـيـة قـوة وتأثـيـر ا
تـتـعـرض له حـتى الـيـوم من دحـض وتـكـذيب مـسـتـمـرين إال أنـهـا
قــــادرة عــــلى حتــــريك الــــعــــنـــاصــــر االنــــفــــعـــالــــيــــة من خـالل قـــوة
أســاطــيــرهــا وقــادرة أيـــضًــا عــلى حتــريـك وإثــارة الــصــور الــتى
حتـتــوى عــلـى قـسـط مــلــمـوس مـن الــدرامــا والـعــرض.. مـن هــنـا
ـسـرح وقريـنه" تـرجـمة كـانت دعـوة ("أنتـونـان أرتـو" فى كتـابه "ا
د. سـامــيـة أســعـد - دار الـنــهـضــة الـعــربـيـة - 1973إلى الـعـودة
ـــكن أحـــد أســبـــاب الــفـــاعــلـــيــة ـــســرح إلى أصـــله -  فـــفــيه  بــا
صورة فى بعض باشر ا اجلسمانية على الـفكر وقوة التأثير ا
ــــســــرح الــــشــــرقـى كــــمــــا فى مــــســــرح جــــزر بــــالى مــــا يــــنــــتــــجه ا
بأنـدونيـسيـا وأن نضع حدًا السـتبـعاد الـنص للـمسـرح وإعطاء
الــكـــلــمــات األهــمـــيــة الــتـى لــهــا فى األحـالم تــقــريــبـــا وتــوظــيف
وسـيـقى ونـغمـاتـهـا وألوان األشـيـاء وإيـقاع الـتـعاويـذ وسـحـر ا
) وأن الــــســـحــــر هـــو الــــعـــنــــصـــر ــــادى و(الـــتــــعـــز احلــــركـــات ا
ــراسم ــســرح طــابع ا ــســرح.. ألنـه يــعــيــد إلى ا األســاسى فى ا
سرح الشـرقى عرف كيف والشعـائر واالحتـفاالت الديـنية.. فـا
ـسـرح سلـيـمة لم تـمس لـهذا يـعـد كتـاب (أرتو) يحـتفظ بـفـكرة ا

ا هو غريزى وطقسى وأسطورى وال عقالنى. احتفاء 

ـــســـرح) هـــو نـــوع من الـــســـحـــر  ويـــشـــيـــر (فـــريـــزر) - إلـى أن (ا
التـشاكلى حتـول إلى سحر احملاكـاة. ويقول ("جـون جاسنر" فى
ــســرح والــطــقــوس" تــرجــمــة: فــاروق عــبــد الــقــادر - دراســته "ا
مــجــلــة الــفــنــون - ص 24 - 1971  إن الــدرامـــا البــد أن تــكــون
نـابـعـة من شوق اإلنـسـان الغـريـزى إلى الـفرح وإلى الـتـحرر من
ــتـطـور انــفـعــاالته ومن جـهــوده األولى لـلــسـيـطــرة عـلى الــعـالم ا
: (بدأت هذه واخلفى على السواء) ويـتتبع فكرة الـطقس قائالً
الطقوس تكتـسب مزيدًا من التعقيـد والتوقيع حلركة الرقص
ولــونــا من الــرمــزيــة اخلــفــيــة ومــزيــدًا من الــتــجــســيـد الــنــشط
فرقص اإلنـسان رغـباته حـتى أصبـحت الرقـصة الـتى تـصحـبها
حـركــات تـمــثـيـلــيـة صــامـته هى أكــثـر األشــكـال الــدرامـيـة األولى
اكتـماالً وأصبح اإلنـسان الدرامى األول مصـمما لـلرقص. عند
رحـلـة بدأنـا جند فـردًا متـميـزًا يتـجاوز أى مـهنـة واحدة هـذه ا
فــهـو كــاهن وعــالم وفــيـلــســوف ومـصــلح اجــتــمـاعى). ونــشــيـر
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سرح والسحر التشاكلى  ا
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ـشـاعـر أو ـثـابـة مـخـرج لـلـوعـى يـراقب بـصـرامـة ا > أصــبح سـتـانـسالفـسـكـى 
مثل كى يـتقـدم نحو االسـتجـابات الـتى هى مجرد مـشاعـر ملفـقة ويـساعـد ا

شاعر احلقيقية. بناء حلظات من ا 10
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سرحي جريدة كل ا

اضى بإطالق موقعها اإللكترونى www.elmasrhalhor.com على شبكة اإلنترنت. > اجلمعية الثقافية للمسرح احلر احتفلت مساء اجلمعة ا
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«بو خريطة».. 
باشر ظلم العرض النص ا

سرحى فى مهرجان الكويت ا

سلم. أحياناً إثارة ضحك ا
البس الـتى صمـمـتهـا عـبيـر جاءت كمـا أن ا
بـــشـــكل مـــبـــاشـــر مـن خالل إشـــارتـــهـــا عـــنـــد
ـالبس الــغــربــيـــة األمــريــكــيــة األغــراب إلى ا
والــيــهـــوديــة إضــافــة إلى مـالبس اجملــمــوعــة
الـغــريــبـة بــألـوانــهـا الــسـوداء والــشــريط عـلى
الــبــنــطــلــون واحلــذاء وجــمــيــعــهــا تــشــيــر إلى
الـعسـكـرية تـأكـيداً عـلى أن الـعدو بـكل فـئاته
يـــســـعـى إلى ســـلـب الـــعـــقـل وبـــالـــتــــالى ســـلب
الوطن الـذى يـتآكل ويـزداد خـرمه فى إشارة
واضـحــة إلى أن الــوطن الــعــربى مـســتــهـدف

وليس اخلرم مجرد فلسط .
كــذلـك جـــاء الـــديـــكــور الـــذى صـــمـــمـه عــذار
سـلم بـسـيـطـاً يـستـخـدم واقـعـيـة تلـخـيـصـية ا
حـيـنـمـا يسـتـخـدم إطاراً لـلـداللـة عـلى مدخل
ــــنـــــزل وداخــــلـه يـــــســــتـــــخــــدم أمـــــاكن عـــــلى ا
ـنزل إال برتـكـابالت دائريـة لـتحـديـد غرف ا
أن هــذه الــدوائـــر لم تــكن ســـهــلــة الـــتــحــريك
خاصة وأن هنـاك تغييراً لألماكن وال ندرك
اذا اسـتخـدمـها خـاصة أنه حـيـنمـا عاد إلى
ـا يـؤكـد أنـهـا بـال ضرورة ـنـزل لم تـظـهـر  ا
وكــانت مــجـرد حــلــيــة جـمــالــيـة فى الــبــدايـة.
خ بــآلــة تــشـبه بــيــنـمــا كــان مــشــهـد غــســيل ا
الدلو الضخم وعربـة حديدية ضخمة يساق
عــلــيــهــا الـبــطل الــذى يــتــحــول بـعــد ذلك إلى
ســائق الــعــربـة وكــأنه احلــمــار الـذى يــجــرهـا
تأكيداً على سلب عقله وحتوله إلى حيوان.
ـمـثـلـون جــاهـدين إلى حتـقـيق بـيـنـمـا ســعى ا
تــــــــعــــــــايـش مـع األدوار إال أن ســــــــطــــــــحــــــــيـــــــة
الـشخصيات وأبـعادها األحاديـة كانت عائقاً
أمـامـهم لـذلك جند أن عـبـد الـله الـتـركـمانى
ســعى إلـى تــنـــمــيـط الــشـــخــصـــيـــة وجلــأ إلى
تأكيد سذاجتـها منذ البداية إلثارة الضحك
ــــا أضــــاع من خـالل أداء كــــاريــــكـــــاتــــيـــــرى 
حلـظـة الـتأكـيـد عـلى اخلريـطـة الـتى يحـبـها
ـــــوضــــوع أصـــــبـح مـــــعــــتـــــمـــــداً عـــــلى أن ألن ا
الـــشــخـــصـــيــة شـــخــصـــيــة مـــهــرجـــة ومــهـــتــزة
تلقى هى فـأصبحت حلظـة اخلريطة عنـد ا
حلـــــظــــــة من حلــــــظـــــات ســـــخــــــريـــــتـه ولـــــيس

اندماجنا معه كموقف جاد.
بـينـما حـاولت أحالم حسن تـقد شـخصـية
ذات عــمـق وأحــيــانــاً تـــفــجــر الــضـــحك لــكــنه
ضحك مبرر وعندما تـستنكر حبه للخريطة
أكــثـر مـنـهــا كـمـا كــانت عـودتـهـا عــنـدمـا عـاد
ـسـوخـاً أكـثـر صـدقـاً حيـث ترفـضه مـاجـد 
إال أنـــهـــا فى حـــاجـــة إلـى تـــنـــمـــيـــة قـــدراتـــهــا
الـــصـــوتـــيــــة كى تـــســـاعــــدهـــا عـــلى الــــتـــلـــوين
الصوتى لـتكتـمل أدواتها خـاصة أنهـا موهبة

يجب أن تصقل.
أمـا على كـاكولى فقـد اعتـمد عـلى شخـصية
هـا لـكـنـها الـغريـب النـمـطـيـة وجنح فى تـقـد
شـخـصـية بـسـيـطة مـسـطحـة ال تـبـرز قدراته
تميزة التى شاهدناها فى عروض سابقة. ا
وهـو مـا يـنـطـبق عـلى عـبـد احملـسن الـعـمر -
يـوسف احلـشـاش - يــوسف الـبـغـلى - وعـلى
شــــــاكـــــر فـى حــــــ لم تــــــكـن اإلضـــــاءة الــــــتى
ـرسى ذات تأثـير بـينـما صمـمهـا إسمـاعيل ا
ــوســيــقى حملــمــد احلــمــلى لــعــبت مــؤثــرات ا
دوراً هاماً خاصة فى تغيير إيقاع العرض.
ثليه فما عموماً لقد ظـلم النص العرض و
ـها كن تـقد قدم ال يـعدو مـقولـة مـباشـرة 
ــســرح فن غــيــر مــبــاشـر فى مــقــال بــيــنــمــا ا

تعة والفكر. يسعى إلى ا

يــقــوم بــأى فــعـل درامى يــؤكــد قــدرته عــلى
ـــواجــهـــة فــكل مـــا يــســـتــطـــيــعه هـــو حــبه ا
لـلـخـريـطــة وحتـسـره عـلى اخلـرم الـذى قـد
يـتـسع. إنه كـمـا يـصـوره الـعـرض شـخـصـيـة
عاجـزة عـن الفـعل ومـع ذلك يـتم اخـتـطاف
مـاجد سـعيـاً لعـمل غـسيل مخ له رغـبة فى
إزالــة أفــكــاره الــوطـــنــيــة وبــالــفـــعل يــخــضع
لــــعـــمـــلـــيـــات يـــقـــدمـــهــــا الـــعـــرض فى شـــكل
كــاريـــكـــاتــيـــرى حــيـــنـــمــا يـــدخـــلــونـه فى آلــة
مـضـحـكة تـشـبه آلـة تـقلـيب األسـمـنت عـند
الــبـــنــاء لــيـــتــحــول إلـى شــخص آخــر مـــثــيــر
للضحك أيضا حيث يخرج من داخل اآللة
. وهـو ــسـوخ وأقـل حـجــمــاً شــخص آخــر 
أيـضا تفكيـر غير منـطقى فإذا كان اخملرج
ـتـلك عـقـالً سـاخـناً يـؤكـد عـلى أن مـاجـد 
مـثيـراً والعـدو يسـعى إلى سلـبه هذا الـعقل
لـينـسى مـبادءه ومـعـتقـداته وبـالتـالى يـنسى
ـسخ اجلـسدى هذه اخلـريـطـة فإن مـبـرر ا
ال يـــتـــسق مـع ذلك فـــالـــعــــدو يـــســـعى حملـــو
ــــسخ اجلــــســـدى إال أن الــــذاكـــرة ولــــيس ا
ـــسـخ اجلـــســـدى من خالل تـــغـــيـــيـــر هـــذا ا
ـمثل آخـر أقل حجـماً هـو ما يـثير ـمثل  ا
الـكــومـيـديـا ويـفـجــر الـضـحك. األمـر الـذى

سرحى ضمن فـعاليـات مهرجـان الكـويت ا
الـــعــــاشـــر الـــذى نــــظـــمـه اجملـــلس الــــوطـــنى
لـلفنون والثـقافة واآلداب برئـاسة بدر سيد
عــــبــــد الــــوهــــاب الــــرفـــــاعى أمــــ اجملــــلس
ـهرجان قدم عرض وكـاملة العيـاد رئيسة ا
«بـــوخــريـــطــة» من تـــألــيف وإخـــراج حــســ
سـلم والـتى قدمـتـهـا فرقـة اجلـيل الواعى ا
فى أول مــــــشــــــاركــــــة لــــــلــــــقــــــطــــــاع اخلـــــاص
سـرحـية تـأتى ضـمن سلـسـلة هـرجـان وا بـا
ــســلم ـؤلـف حــسـ ا من أعــمــال اخملــرج ا
والــتى تــتـــنــاول مــعــظـــمــهــا نــفـس الــقــضــيــة
ـطروحة وهى الـقضـية الفـلسـطينـية التى ا
تـشـغـله ويـسـعى إلى تـقـد مـعـاجلـات لـهـا.
ه ــا سـبق تـقـد إال أن الــغـالب هـو تـأثـره 
من أعــمــال لــكــتــاب آخـــرين مــنــهم مــحــمــد
ــســرحى الــســورى كــمـا ــاغــوط الــكــاتب ا ا
حـدث فى مـسـرحـيـة «أحالم عن كـاسك يـا

وطن».
وفى عــرض «بـوخــريـطـة» يــتـنــاول الـقــضـيـة
من خالل شخصيـة ماجد أو «أبو خريطة»
حــيث تــبـدأ األحــداث حلـظــة زفـاف مــاجـد
عـلى عـروسـه عـبـيـر ولـعل اخـتـيـار الـلـحـظـة
يـبدو اخـتيـاراً مـوفقـا فلـحظـة الـعرس تـعنى
دالالت عــديــدة مـنــهــا أنــهــا حلــظــة اقــتـران
يـــتـــبـــعـــهـــا تـــواصل أجـــيـــال وحـــيـــاة جـــديـــدة
وحلظـة سـعادة أيـضـا إال أن اللـحـظة تـقدم
مـــنـــذ الــــبـــدايـــة الــــشـــخـــصــــيـــة - مـــاجـــد -
شـخـصــيـة مـشـوشـة مـهــتـزة فـمـاجـد يـبـدو
مــثـــيــراً لــلـــضــحك ومـــتــردداً وذلك حــيـــنــمــا
يـوقـف عـروسه عـلى مـدخل الـبـاب لـيـتـذكـر
مــا قـيـل له هل تــدخل بـقــدمــهـا الــيــمـنى أم
اليسرى بل يصل األمر إلى إخراج مفكرته
الصغيرة التى دون بها مالحظاته لكنه فى
النـهايـة أيضـا ال يجـده جوابـاً شافـياً لـيقرر
أن تــدخل بـقــدمـيــهـا ويــأتى بـعــجـلــة أطـفـال
لــتــدخل عــلــيــهـا. كـل هــذا الــعـالـم الــســاخـر
الــطــفــولى يــثــيــر الــضــحـك لــكــنه فى نــفس
ــاجــد الــذى الـــوقت يــوضح صــورة مــهــتــزة 
جنـده فيـما بـعد مـغرمـاً وعـاشقـاً للـخريـطة
الـعــربـيــة الــتى يـضــعـهــا فى مــنـزله وبــشـكل
فــانـــتــازى وغـــيــر مـــبــرر تـــظــهـــر مــجـــمــوعــة
شبحية تـسعى إلى حتقيق هدف درامي
هـمـا احلـصـول عـلى اخلـريـطـة وهى إشـارة
إلى الـرغـبـة فى االحـتالل واالسـتيـالء على
الــوطـن الــعـــربى واألخــرى مـــنع اســـتــكـــمــال
زواج مـاجــد وعـبـيـر فى داللـة عـلى الـرغـبـة
سيرة.. فى عدم وجود جيل جديد يكمل ا
خاصة إذا كان والـده يعشق الوطن ويحمل
هـمومه مـثل ماجـد حيث بـالطـبع سيـتوارث
األبـنـاء سـمـات والـدهم بل وسـيـربيـهم عـلى
مبـادئه وكلتا الرغـبت ترتبطـان ببعضهما
الـــــبــــعـض إال أن هـــــذا الــــظـــــهــــور الـــــدرامى
لألشباح - الذين يـشيرون إلى العدو سواء
الــصــهــيــونى أو األمــريــكى - هــذا الــظــهـور
مكن يبـدو غير مـبرر دراميـاً إال أننـا من ا
الـتعـامل مـعه باعـتـباره فـانـتازيـا وال يـحمل
ماجـد أبعاداً درامـية سوى ولـعه باخلـريطة
الـــتى يـــرى أن  بــهـــا خـــرم فى قــلـب الــوطن
يكبر) فهو يتحسر على الوطن الذى يضيع
ويــــــتــــــسع خــــــرمه فـى دالالت واضـــــحــــــة بل
ومــبــاشــرة لالحــتالل ســواء الــصــهـيــونى أو
األمريكى ألجزاء مـن الوطن العربى ويكون
ظــهـور األشــبــاح ســعـيــاً إلى أن يــنــسى هـذه
اخلـــريــطـــة وكـــأن حب مـــاجـــد لـــلـــخـــريـــطــة
وحـــفـــظه لـــهــا هـــو اخلـــطـــر الــذى يـــخـــشــاه
العـدو على الـرغم من أن ماجـد كمـا رأينا
شخصية كاريـكاتورية مهتزة ومترددة بل ال

الضـحك خـاصة وأن الـزوجـة مـنذ الـبـداية
ـوضـوع اخلـريـطة تـبـدو سـاذجـة وتـفـاجـأ 
وتـسـتـمـع لـزوجـهـا أو عـريـسـهـا وحـبه لـهـذه
اخلـريطـة أكثـر من حبه لـها فـالزوجـة هنا
ال حتــمل دالالت مــتـعــددة وال حتـمل فــكـراً
بل لم نـــعــــرف أنـــهـــا ارتـــبـــطـت به ألفـــكـــاره

ومبادئه.
ونـتـيـجـة لـهـذا الرفض يـنـهـار الـبـطل بـيـنـما
ـسـرحيـة بـجمـلـة مسـجـلة تـؤكد أن تـنـتهى ا
ـقــولـة الـتى خــرم الـوطن قــد يـكـبــر وهى ا
ســعى إلــيــهــا الــعـرض مــنــذ الــبــدايـة والــتى
تــبـــدو مـــقــولـــة حتـــذيــريـــة تـــثــويـــريــة إال أن
الـعرض بـتـقنـياته لم يـسع إلى حتـقيق ذلك
وعــجــز عن اســتــنــفــاد الــثــورة فـى الــقــلـوب
وذلك ألن الــفـكــرة مـكـشــوفـة مــنـذ الــبـدايـة
والـطــرح مـبـاشــر والـدرامـا مــتـهـافــتـة وقـد
ــســلم إلى تــعـويض ســعى اخملــرج حـســ ا
ـرئـية تـهـافت وبـسـاطـة الـدراما بـالـصـورة ا
من خالل مـجـمـوعـات األغـراب / األعـداد
رئية ولغة الـتعبـير احلركى والـتشكـيالت ا
إال أنـها جـاءت زائـدة عـن احلاجـة ولـيـست
ــرئـيـة ســوى تـكــويـنــات جـمــالـيــة لـلــصـورة ا
لـــكــنــهــا ال تـــضــيف مـــعــنى بــيـــنــمــا حتــدث

يــؤكـد عـلى أن عـ اخملــرج عـلى اجلـمـهـور
وســـــعــــيـه إلى حتـــــقــــيـق مــــعـــــادلــــة الـــــفــــكــــر
والـضــحك إلرضـاء اجلـمـهـور غـيـر أن بـنـاء
األحــداث الـدرامــيــة وتـتــابــعــهـا يــأتى هــشـاً
فــــــاحلـــــــدث الــــــدرامى راكـــــــد ال يــــــتــــــطــــــور
نـطقـيـة فإذا كـان اختـطـاف ماجـد يأتى
ــســار احلــدث كــمــفــجــر لــلــحــدث ومــغــيــر 
الــسـاكـن وهـو حلــظــة الــزواج فـإن الــتــطـور
ــسخ يـتــبـعه قــفـزة درامــيـة حــيث الـعـودة بـا
إلى مــنـزله لــيـجــد زوجــته ال تـتــعـرف عــلـيه
ـاثـلـة فى وهـو مـشـهـد شـاهـدنـاه بـصـورة 
عـــرض «اجلـــنــة تـــفـــتح أبـــوابـــهــا مـــتـــأخــرة»
لـفـالح شـاكــر مع الـفــارق فى أن الـزوج فى
الــعــرض األخـيــر عــاد بــعـد ســنــوات األسـر
كــمــا هـو بــيــنــمــا الــزوجـة كــانت تــراه رجالً
آخــر هـــدته ســـنــوات األســـر واحلــرب وإذا
كـانت الـزوجـة رفـضـته فـقـد تـعـطى دالالت
فى عـرض «بـوخـريـطـة» بـأن الـزوجـة تـريد
زوجـــهــا احملب لــلـــوطن والــعـــاشق له تــريــد
الــعــقـل وال تــريــده مــجـــرد جــســد حــيث إن
ذلـك يـعــنى مــســخه إال أن هــذه األمـور لم

يـتم التأكيد علـيها أو التمـهيد لها فقط 
التركيز على التغيير اجلسدى سعياً إلثارة

واجهة بالفن   القدرة على ا

 األداء
الكاريكاتيرى
أضاع معنى
«اخلريطة»
من خالل
التهريج
والسخرية

 فكرة مكثوفة ودراما متهافتة

سخ  ا
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عاصـرين ينـبثق من برنـامجـهم الفنى ومن خالل > إن سـلطـان العديـد من اخملرجـ ا
مثـلون أنهم ـثليـهم حيث يـؤمن ا قـوة الشـخصيـة لدى كل مـنهم وعالقات الـعمل مع 

بإمكانهم أن ينموا عاطفياً وروحياً.

> الشاعر يسرى حسان يقوم  حالياً بكتابة أشعار مسرحية «الليلة نحلم» للمؤلف ناصر العزبى وإخراج شريف صالح الدين.
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شمس  : أهناك ما هو أسوأ ?
قـــمـــر  : أحــــيـــانـــا .. فــــقـــد ال يـــوجــــد ثـــيـــاب
لـتفـصـيلـهـا  وال عجـ لـتعـجـنيه  ,وال دجاج

لتربيه ! وال غبار لتكنسيه .
غــيـر أنه عــنـدمـا تــسـأله هى بــدورهـا : مـاذا
يـــــعـــــمـل  يـــــقــــــول لـــــهــــــا ال شىء وكـل شىء 
فـتنـدهش وتـسـأله هل تصـور أنـهـا ستـقـبله 
فـــيــــقـــول إنه واحلـق لم يـــتــــصـــور ذلك لــــكـــنه
اسـتخـدم حـقه  وإنه لم يسـتـطع مقـاومة أن
يــــكـــــون له حق مـــــا وال يــــســــتــــخــــدمه  درس
مـبـاشـر فى اسـتــغالل حـقـنـا دون الـنـظـر إلى
الــنـــتــائـج مــبـــاشــرة  مـــارس حــقـك واحــصل
علـيه  إن ذلك يـفتح أفـقـاً للـعـمل واالجتـهاد
وهـمـا فـضـيـلـتـان يــجب الـعـمل من أجـلـهـمـا .
فالنتـيجة الطـبيعيـة لقمر الـزمان هى اجللد
 لكن فـضيلـة استـخدام احلق فى أن يـتقدم
لألمـيـرة وأن يـثق بـذاته ويـعـتـز بـهـا يـجـعله ال
يـغــفل حـقه فى الـتـقــدم إلـيـهـا . إنـهـا اجلـرأة
ــارسـة واجلــسـارة الــتى تــخـلــفـهــا فــضـيــلـة 

احلق وطلبه بقلب شجاع .
يــــطـــلـب الـــوزيــــر والـــســــلــــطـــان جــــلـــده إال أن
اخـتالفه عن اجلميع يـعجب األميـرة وتسأله
إذا تـزوجـهـا ألم يخـطـر بـباله أنه سـيـمـتلـكـها
هى ومالـها وجاهـها ? فـيرد أنه عنـدئذ ماذا
سـيــعـمل فـتـقــول له لن يـطـلـب مـنه أن يـصـنع
شــيــئــا وأنـــهم ســيــدربــونه لـــيــصــبح يــومــا مــا

حاكما مثل أبيها فيرد :
قمـر  : ومن قـال إنى أريد أن أصـبح حاكـما

مثل أبيك ?
ويـسـتـطـرد بـقـوله : إن أبـاك لم يـكن فى يـوم

ما محكوماً.
شمس   : بالطبع ال.

قـمر   : احلـاكم يجب أن يـخرج من احملـكوم
 .

الوزير: هذا الرجل خطير .
السلطان : حقا .

إن احلـكيم يـسوق عـلى لـسان بـطله أفـكاره 
بــأن احلــاكم يــجب أن يــخــرج مـن احملــكـوم 
لــيــشـعــر به ويــعــرف مـشــكالته وكــيف يــعـانى
ويـــــبـــــحـث له عـن حـــــلـــــول تـــــســـــعـــــده  إنـــــهــــا
ـــقــراطـــيـــة أحـــد األفـــكـــار الــوافـــدة من الـــد
الــغــرب  يـــســوقــهــا بــهـــدوء شــديــد وحــكــمــة

رفيعة .
ـتوافق تغـرم شمس بـقـمر الـزمان ومـنـطقه ا
مع طـــبــيــعـــتــهــا اخملـــتــلـــفــة  وعــنـــدمــا تــوافق
وافقة منه  ألنه لم يكن يفاجئنـا هو بعدم ا
يــتــصــور مـــوافــقــتــهــا فــيـــرتــبك األمــر لــديه 
وينتهى األمر لديه بأن يطلب منها أن تخرج
مـــعه مـــجـــردة من كل ســـلــطـــان وحــراس وأن
تــتــنــكــر فى زى حــارس بــســيف غــيـر مــرصع
ـغـامـرة فإن لـيـواجـهـا الـعـالم مـعـا  وكى تـتم ا
خــروجــهــمـا مــشــروط بـأنـه حـفــنــة من تـراب
تقبل الـتشكل وأن يـكون لديـها أيضـا الرغبة
فى اكـتــشـاف عــالم مــخـتــلف . يـخــرجـان كل
مـنــهـمـا قــابل لـلـتــغـيـر والــتـشــكل من جـديـد 
ندين أو صـاحـبـ أو صـديقـ  بـرغـبة فى
ــكـــنــهــمــا الــوصــول إلى مـــنــطــقــة الـــتــقــاء  
الـتعـايش من خاللهـا . إنهـا رغبـة االكتـشاف
والــتــخــلـى عن عــالم يــأســـرنــا داخــله  عــالم
يـقبل كـل رغبـاتـنا وطـاقـاتـنا بـدعـوة أنه عالم
ـلك من خالله مـريح  عـالم يـسـير  عـالم 
ـواجهـة والرغـبة فى االكـتشاف كل شئ  فا

توازى العالم بحق .
هــكـذا يـقـدم احلــكـيم أفـكــاره الـتـعـلــيـمـيـة من
خالل حـــــبــــكــــة جـــــذابــــة تــــغـــــلف نــــصـــــائــــحه
والـفضائل التى يـدعوا إليهـا  فهو يقدم فى
ـسرحـيـة فضـيـلـة الرغـبـة فى التـغـير نـهايـة ا
وحب العـمل فـاألميـر يـتغـير واألمـيـرة شمس
الــنـهـار تـتـغـيـر وقـمـر الـزمـان يـتـغـيـر  فـسـمـة
احلـياة الـتغـير  إلـى األفضل بـالطـبع  حتى
تـــســــتـــقــــيم احلــــيـــاة وتــــســـيــــر فى اجتـــاهــــهـــا

الصحيح.  

واكــــــتــــــشـــــــاف الــــــذات مـن خالل الـــــــفــــــعل
وفـضـيـلـة االكـتـفـاء والقـنـاعـة  فى مـقـابل
ــتـعـة ويـقـدم درسـا الـشــراهـة الـتى تـقـتل ا
ـقـراطيـة وروح اجلمـاعة بـبراعـة فى الد
من خـالل الــــــفـــــرد فـى الــــــكل والــــــكـل فى
الـفـرد . مـا عـلـيـنـا إال أنـنـا نتـلـقـى الدرس
والــعـظــة من الـشـخــصـيـات احملــبـبـة إلــيـنـا
ونـــحــــيل كل ذلـك إلى الــــواقع لـــنــــكــــتـــشف
ـيـزات الـتى الــعـيـوب ونـحـاول أن نــؤصل ا

يسوقها .
ـسـرحـيــة يـفـاجـئـنـا ـشــهـد األول من ا فى ا
ـــشــكـــلــة الـــتى هى الــســـلـــطــان والـــوزيــر بـــا
ـــســـرحـــيـــة  زواج األمـــيـــرة الـــتى عـــصـب ا
تــــرغب فى أن تــــرى كـل من يــــريــــد الـــزواج
منـهـا أيا كـان هـذا الـشخص قـبل االقـتران
به  وألن الـسـلـطـان يـريـد لـهـا حـيـاة مـلوك
وأن تـتزوج من أمير سـيصبح ملـكا يوما ما
فـإنه يـرى مـطـلبـهـا خـطـرا عـلى مـستـقـبـلـها
ـشـهـد الـذى يـجـمع ـلـكـته  وفى ا وعـلـى 
ــتـفــشى فى بــيـنه والــوزيــر يـبــ الــفـســاد ا

ملكة : ا
ـبـلغ الـوزيــر: مـرتـبى عـلى كل حـال لـيس بـا

الباهظ ! 
الـسـلـطـان: أعـرف ذلك .. ولـكـنى ال أتـكـلم

رتب الرسمى ! عن ا
الوزير: لست أنا وحدى يا موالى .

السلطان: أعرف ذلك أيضا .. اجلميع .
ـمـلـكـة كـلـهـا .. من كـبـار وصـغار الـوزيـر : ا

.. وأنت يا موالى الذى أردت ذلك .
السلطان: أردت ذلك ?

رتـبـات الرسـمـية الوزيـر : قـلت هذه هـى ا
.. وبعد ذلك كل واحد وشطارته .

الــســـلــطـــان : كل واحـــد وشــطـــارته لــيس
مــــعـــنــــاهـــا .. ومـع ذلك الـــشــــطـــارة زادت

كثيرا !!   
مـنذ الـلحـظة األولى يـرميـنا احلـكيم وسط
مجـتمع غـاب عنه الـقانـون بإرادة احلاكم 
ـلك فـأعــطى اإلذن الخــتـراقه وتــرك من 
التشاطر والفهلوة واخلداع ليكسب وينهب
ــنــعـمــة الــتى طــالــبه بــهـا لــيــعـيـش احلـيــاة ا

الوزير فى نهاية حواره ..
    الـــوزيــــر : الــــكل الــــيــــوم يــــريــــد احلــــيـــاة

نعمة .  ا
ـكن أن تــعـيش حـيــاة مـنــعـمـة فى ظل وال 
راتب رسمى قليل  وقانـون مباح للتشاطر
دون الـلجوء إلى اخلـديعة والـغش والنصب
واستغالل النـفوذ والذى سيؤدى إلى هجر
حــيــاة الــكــد والــعــمـل بــالــركــون إلى الــنــهب
واالسترخاء . وألن السلطان فى مأزق من
شــــرط األمـــيــــرة فـى الـــزواج  يــــحــــاول مع
وزيـره الــبـحث عن حل حــتى ال يـتـقــدم لـهـا
الـــعــــاطل فى الــــبـــاطل وكـل من هب ودب 
فــيــحــاولــوا الــلـــجــوء إلى احلــيــلــة وال بــأس

إلفساد رغبتها ..
الــسـلـطـان: أى تـعــديل  إن الـشـرط هـو أن
ـر الناس كلـهم حتت شباكهـا وهى تختار

من بينهم بدون تمييز !
الـوزير : نلـبى ذلك مع حتفظ بـسيط  هو
أن تــــســـمـح لـــنــــا بــــإجـــراء فــــرز مــــبـــدئى ..
وبذلك نستبعد كل من ليس جديرا بها .
ا استـطعنا الـسلطان : أصـبت .. نعم . ر
الـتحـايل فدسـسنـا بعض األمـراء وحصـرنا

االختيار فيهم .
الوزير : هذا هو غرضى .

غـيــر أنــهــمــا عـنــدمــا يــســتـدعــيــان األمــيـرة

مـسرحية "شمس النـهار" مسرحية تـعليمية
 كــمــا يــصــنـــفــهــا الــنــقـــاد  بل إن احلــكــيم
نـفـسه يـقـدمـهـا  – بـاعـتـرافه  – بـاعـتـبـارها
مـسرحـيـة تـعـلـيـميـة - كـمـا سـنـرى - ويجب
عليـنا أن ننحى جـانبا تلك الـسمعة الـسيئة
التى يطـلقها  مـناهضو الـتعليـمية فى الفن
(مـسرح  سينمـا رواية.. إلخ) فالتعـليمية
لــديـهم تــتـكئ عــلى األسـتــاذيـة والــسـلــطـويـة
ــدرســيـة وامــتالك احلــقــيـقــة واحلق فى وا
ـا نـقــلـهـا كــمـا يـرونــهـا لـآلخــرين . وهـذا ر
يـتنـافى مع رسالـة الفن الـتى تشـير وتـشفر
وتـــلـــمح وتـــوحى دون أن تــفـــصح  غـــيــر أن
ـكنه أن يـنـكر اجلمـيع فى نـهـاية األمـر ال 
ـسـرح التـعلـيـمى خاصـة وإن كانت أهمـية ا
من كـــاتـب كـــبـــيــــر كـــاحلــــكـــيم  يــــعـــرف مـــا

سيقوله والطريقة التى سيقدمه بها .
ـسـرح الـتـعــلـيـمى كـمــا يـقـول احلـكـيم " إن ا
ــا يـهــدف إلى تــوجــيه الــسـلــوك الــفـردى إ
واجلـمـاعى " والـعـالم فى حـاجـة دوما إلى
مـن يـــــــوجـه ســـــــلـــــــوكه إلـى احلـق واخلـــــــيــــــر
واجلـمال  بـل وقـيم الـعـدل و احلريـة الـتى
ــطــاف . كــمــا هى غــايــة الــفن فى نــهــايــة ا
يــقــول احلـــكــيم " إنـــهــا هى مــســـرحــيــات ال
تـخفى مـقاصدهـا وتتـخيـر من العـبارات ما
يـصل توا إلى الـنفـوس ويرسخ فى األذهان
و تـــنــتـــقى من وســـائل الــتـــعــبـــيــر أوضـــحــهــا
وأبــــســــطــــهـــا وتــــتــــخــــذ من وضع احلــــكــــمـــة
ـــغـــزى فى صـــورة مــبـــاشـــرة سالحـــا من وا
أســلـحـتــهـا .. وهى عـلـى خالف الـفن الـذى
يــخـفى وجـهـه ويـدعك تـكــتـشف مــا خـلـفه 
تـكـشف هى الـقـنـاع وتـقـول لك: " نـعم أريـد
أن أعــــظك  فــــاســــتـــمـع إلى ! " وإزاء هـــذه
الــصـراحــة مــنـهــا نــصــغى إلـيــهــا راضـ ..
وهكذا أصغينا وال نزال نصغى إلى حكم "
كــــلـــيــــلــــة ودمــــنــــة " وعــــظــــات الفــــونــــتـــ 
ومـــســــرحــــيـــة "بــــادن " لـــبــــريـــخت  دون أن
ــا نــســمع  ذلك أن الــوعظ فى نــضــجــر 
ذاته فن  مــا دام قــد قـدم إلــيــنـا فـى شـكل

جميل " .  
و مـــســـرحــيـــة "شـــمس الـــنـــهــار" واحـــدة من
مسرحـيات احلـكيم التى اسـتلهـمت القالب
الـعــربى والـشـخـصــيـات الـعـربــيـة الـراسـخـة
ــــتــــفــــرج  فى األذهـــــان لــــتــــقــــدمـــــهــــا إلـى ا
فـالـسـلـطـان والـوزيـر وقـمـر الـزمان وشـمس
الـــــنـــــهـــــار واألمـــــيـــــرة واخلـــــازن .. ألخ  هى
شــخــصــيــات من الــثــقــافــة الــعــربــيــة  وهــو
يـقـدم حـكـمـتـه وعـظـاته الـتـعـلـيـمـيـة هـنـا من
خالل مــوضـــوع هــو األشــهـــر فى ثــقــافـــتــنــا
الـــــعــــربـــــيــــة  أال وهـــــو زواج األمــــيـــــرة ومــــا
يــصــاحــبه دومــا من مــراسم وإشــكــالــيـات 
هـنا هل تـتزوج من أمـير أم من شخص من
الـــعــــوام كـــمــــا حتب هى أن تــــخـــتــــار . تـــلك
ـفـارقة الـتى نـحمـلـها جـمـيعـا بداخـلـنا من ا

عمق تراثنا من تلك احلكايات .
ــســرحــيــة من حــيث هى مــســرحــيـة وا  
تـعـلـيمـيـة  تقـدم الـكـثيـر من الـفـضائل فى
طـيات أحداثها وعـلى لسان شخـصياتها 
بـاشر تـأخذ شـكل الصـراحـة واإلفصـاح ا
أحـيانـا  وأحـيانـا تـقدم مـغـلفـة فى سـلوك
أو قـول أو موافقة  لـكنها أيـضا ال تخطأ
ــــــكن اإلمــــــســــــاك بــــــهـــــا بــــــســــــهــــــولـــــة   
سرحية تناهض بوضوح رذائل الفساد فا
ــمـلـكــة واخلـداع والــتـحـايل ـتـفــشى فى ا ا
الذى يلـجأ إليه الـسلطـان ووزيره لتـحقيق
غــايـــتـــهـــمـــا من زواج األمـــيـــرة  وفـــضـــائل
ــســرحـيــة وتــدافع كــثــيــرة حتــتــكم إلــيــهــا ا
عــــنـــــهــــا مـــــثل اإلرادة الـــــقـــــويــــة الـــــثــــابـــــتــــة
والـــراســـخـــة  (لـــدى األمــــيـــرة) وفـــضـــيـــلـــة
الـصراحـة (لديـهـا أيضـا) حتى لـو أغضب
ذلك األب الـــســـلـــطــان نـــفـــسه  واحلـــكـــيم
يـؤكـد عـلى فـضـيـلـة الـدفـاع عن اسـتـخـدام
الـــفـــرد حلــقـه (من خالل قـــمــر الـــزمــان).
ــســرحــيــة يــؤكـد احلــكــيم من ومـع تـطــور ا
خـالل األحــــداث عــــلى فــــضــــيــــلــــة الــــعــــمل

الــســلــطــان : حــاذرى يــا شــمس الــنــهــار إن
يكون كالمك تلميحاً مقصوداً!

فـتحسم األمـيرة األمـر بقـولها إنـها سـتفتح
الــبـاب أمـام الــنـاس وســتـقـابل اجلــمـيع فى

لك . قاعة ا
السلطان : تقابل كل الناس ?!

شــــمس: نــــعـم .. هــــنــــا فـى هــــذه الــــقــــاعــــة
وبحضورك يا أبى  وحضور الوزير .
ا كنا نظن . سألة أعقد  الوزير: ا

السلطان : حقا ..
غـــيـــر أن األمــيـــرة تـــعـــطى شـــرطـــا وهــو أن
يــجـــلــد كل من يـــتــقــدم وال يــنـــجح فــيــفــرح
األب الــــســــلــــطـــان ألن ذلـك ســــيـــســــتــــبــــعـــد
الـعابث وغـير اجلادين والوزيـر يسعد ألن
الــعـدد ســيــقل  وبــرغم ذلك ال يــجـد األب

إال أن يصارح ابنته برغبته ..
الــســـلـــطـــان : كـــنت أريـــد لـك حـــيـــاة رغــدة

مضمونة الرخاء والنعمة .
شمس : نعم  كـتـلك احلـياة الـتى صـنعـتـها

لشقيقتى .
الــســلـطــان : سـنــرى مـاذا ســتــصـنــعـ أنت

بنفسك !
شمس : يكفى أن أصنعها بنفسى .

وهـــكـــذا حتــسـم األمــر  يـــكـــفى أن تـــتـــخــذ
لـيه علـيها تـفكـيرها ـا  قرارها بـنفـسها 
ورغـبتـهـا ثم تتـحـمل تبـعـته بنـفس راضـية .
إنــهـا احلـريـة فى أبـهـى صـورهـا فى مـقـابل
الـفسـاد والقـمع والسـلطـة األبويـة هنا  أن
احلـكيـم يقـف فى صف احلـريـة واالخـتـيار

وينتصر لهما .
وبــعــد أن نــعــلم بــجــلــد الــكــثــيــرين  يــخــرج
ـوذج يـقـول لألميـرة إنه سـيـحمـلـها عـلـيـنا 
فى عــيـنــيه ويــنــجب مـنــهــا الـشــاطــر حـسن
وست احلسن ويـعيـشون فى تـبات ونـبات 
ــالـه فــيــقــول إنه فــيــجــلــد . وآخـــر يــغــتــر 
سـيـبـنى لـهـا قـصـرا فى جـزيـرة "واق الواق"
بـــأعــــمـــدة ســـبــــعـــة من الـــقــــرمـــيـــد .. الخ 
فيـجـلـد . إلى أن يـأتى قمـر الـزمـان والذى
نـعــرف عـنه من تـعـلـيق الـوزيـر قـبل أن نـراه
بــأنـه مــجــنــون  إال أنــنـــا ال نــعــرف مــا نــوع

جنونه بل وما يقصده الوزير بقوله : 
شـمـس  : اسـمع يــا قـمــر الـزمــان  افـرض
أنــنى أصــبـحـت زوجـة لـك  مـاذا ســتــصـنع

بى ? 
قــمـــر : مــاذا ســأصــنع بـك ? لن أصــنع بك
شــيـــئــا  أنـت الــتـى ســتـــصــنـــعــ بـــنـــفــسك

ولنفسك .. ماذا 
حتسن ? 

شمس: ماذا أحسن ?
قـمر : نعم .. مـاذا حتسنـ من األعمال ?

.. هل حتسن الطبخ مثال ..? 
شمس : الطبخ .

قـمــر: تــفــصـيل الــثــيــاب .. رتق اخلـروق ..
إزالـــة الـــبـــقـع .. خـــصف الـــنـــعـــال .. صـــنع
السالل .. نـشـر الـغسـيل .. عـجن الـعـج
.. خبز الرغيف .. غرف الغريف .. تربية
الـــدجــاج .. مــسح الـــزجــاج .. ملء اجلــرار
مـن  اآلبــــار وصــــبــــهــــا فى األزيــــار و كــــنس
الـــغــبـــار وتــخـــلــيل اخلـــيــار  إلـى آخــر هــذه

األشغال  و األعمال .   
 شمس : أنا .. بنت السلطان نعمان ? 

 قــمــر : ولــكــنك ســتــصــبــحــ زوجــة قــمــر
الزمان !

شمس  : هذا إذن ما ينتظرنى معك ?
قمر  : على أحسن الفروض .

 " شمس النهار "..
ب التعليمية والفن الرفيع

توفيق احلكيم

 يهدف لتوجيه
السلوك الفردى
واجلماعى والعالم
بحاجة إلى من يوجهه

تأخذ شكل
باشرة اإلفصاح وا
لتناهض  الفساد

شمس النهار تصر على شرطها ..
الوزيـر : سـينـفذ بـكل دقـة .. فقـط مسـألة

دعوة جميع األهالى .
شمس : هذا البد منه .

الـوزيـر  طـبـعـا .. طـبـعـا .. هـذا البـد مـنه 
فقط منعا من مجىء  كل من هب ودب .

شمس : ما هذا الـذى تقول أيها الوزير ..
إنى أريد بالفعل كل من هب ودب . 

الـوزيـر : مـفـهـوم .. مـفـهـوم .. فـقط جتـنـبا
للزحام حتت الشباك .

شـــــمس: ومـــــا الـــــذى يـــــضـــــايـــــقـك أنت من
الزحام ?

ـــشــرق ـــا الـــوحـــيـــد ا هــكـــذا.. اجلـــانـب ر
الذى مازال يتمـسك بالنقاء ويرى أن الكل
ــكن أن يــكـون بــيــنـهم سـواء وأن اجلــمــيع 
(الـفقـراء واألغنـياء  –األمـراء والـبسـطاء –
احلـرفـيـون والـعـاطـلـون) من يـصلـح زوجا .
غير أن الوزير يـحاول إقناعها بضرورة أن
يوجد شئ مـن النظـام وطبقـا للمـواصفات
الـتى تريدها فـتقول إن ليس لـديها صفات
تعرفها فـقط الصفات التى ال تريدها فيه

:
الــــــوزيــــــر : ومـــــا هـى الــــــصـــــفــــــات الــــــتى ال

تريدينها فيه ?
شمس: ال أريده من الكسالى األغنياء .
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> كـان تأثـير أنـطوان وسـتانسـيالفسـكى بطـيئـاً فى إجنلـترا حيث أسس ج -
ستقل فى سنة 1891 مـقتدياً بأنطوان دون أن يحقق سرح ا كـنت جريدة ا

نفس النجاح.
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ورعـايــة عــمــيــد الــكـلــيــة (د. طــارق عــز الـديـن) ضـمن
ـسرحـية لـكـليـات اجلامـعة فعـالـيات مـسابـقة الـفـنون ا
ــســـابــقـــة الــثــانـــيــة عــلى مـــدى عــامــ /2008 وهى ا
2007 وبــرعــايــة رئــيـس اجلــامــعــة األســتــاذ الــدكــتــور
(فوزى عـلـى تركـى) ونائـب رئـيس اجلـامعـة (د. صالح
الـــدين حــمـــامـــة) يــبـــدأ الــعـــرض بـــالــصـــور احلــركـــيــة
بـــالــتـــشــخـــيص احلــركـى حلــركــة الـــزحــام فـى الــشــارع
ـغـلـوب على وبـفعـل صدم الـسـيـارة لـلمـوظف الـبـائس ا

أمره دنيا وآخره بقانون «هيال .. هوبّا».
ـــســرحى الــفـــقــيــر أبـــلغ تــعــبـــيــر فــنى هــذا الــعــرض ا
ـسرح فى اجلـامعات وفى مسـرحى يصلح لـعروض ا
فـرق الــهـواة فـبــعض احلـبـال والــشـرائط الـبـالسـتـيـة
لونة وبسلم مزدوج وقطعة قماش وبعض الالفتات ا
ـتـحـركـة تـشـكـلـت الـلـوحـات عـبـر احلـركة الـبـسـيـطـة ا
ــتــدفـــقــة بــطــاقــات شــبــاب اإليــقــاعــيـــة الــرشــيــقــة وا
هارة البدنية مع مثل الرياضـ ذووى اللياقة وا ا
تميز بعـضهم فى أدوارهم مثل (محمد عرفات: دور
الــزوج الـقــتــيل - هــنـد ســعــد: دور الـزوجــة - أحــمـد
ــرابـيـة) عـبــد الـســمـيع: الــطـبــيب - هـايــدى فـوزى: ا
اســــتـــطــــاع اخملـــرج حـــسـن فـــرو تــــوظـــيف الــــطـــاقـــات
الــتـــعــبــيــريــة اجلــســـديــة فى تــشــكـــيالت تــنــوعت بــ
فتوح والتكوين اإلشعاعى غلق والتكوين ا التكوين ا
اعتمـادا على مـصاحـبات إيـقاعيـة أو غنـائيـة ألشعار
إبـراهـيم الـرفـاعى - مـديـر ثـقـافـة كفـر الـشـيخ - مع
رؤيـة تـشـكـيـلـيـة بـسـيـطـة وشـديـدة الـبالغـة له أيـضـاً.
ــصـرى لـيــؤكــد الــعــرض فى الــنــهــايــة عــلى خــطــاب ا
ن أتـــكـــلـم الـــيـــوم.. فـــالـــنـــاس صـــامـــتــون» » : الـــقـــد
لــيـنــقــضه فى الــنـهــايــة عـبــر صــوت مـتــمــرد مـعــاصـر
ا ال..? عـسى أن يصل صوتنا يصرخ «ال.. وال!! ور
إلى أعماق النفس فيـلمس أوتار القلب.. علنا نصنع

الغد».
ـــا تــصـــنــعه ومع أن الـــغــد ال تـــصــنـــعه الـــكــلـــمــات وإ
ـا - إال أن عـرضـا األفـعــال اجملـسـدة لـلـكــلـمـات - ر
ـســرحــيـة كــهـذا جــديــر بــأن يـغــيــر صـورة الــعــروض ا
الـقـادمة لـكلـيـات جامـعـة كفـر الشـيخ الـوليـدة إذا ما
ـسئـول عن األنشـطة الـفنـية فى اجلـامعة وفى دقق ا
الكـلـيـات فى اخـتـيـار مخـرجـ شـبـان ألـقوا بـحـقـيـبة
أرسطـو وراء ظهـورهم وتـمردوا عـلى طرائـق التـعبـير
التقـليدى والـنصوص الـراكدة التى تـصور الريف فى
عـصــر مــا قــبل 1952 فى الــوقـت الــذى حتــفل فــيه
ـعـاصرة ـسـرحـيـة بـالـعديـد مـن الـنـصـوص ا احلـيـاة ا
ــديــنــة أو احلــيــاة فى الــريف الــتى تــتــعــرض لــواقـع ا
ــــــصـــــــرى بـــــــعــــــد 1973 ومـــــــا جــــــرى مـن حتــــــوالت ا
اقتـصاديـة وسيـاسيـة واجتـماعـية وثـقافـية ومـا أكثر
تــلك الـــنــصـــوص فــيــمـــا صــدر فى مــطـــبــوعــات إدارة
سـرح بهـيئـة قصور الـثقـافة وهى نـصوص تـكشف ا
عن ســوء قــانــون (هـيـال .. هـوبــا)ّ وتــعــرى ســيــاسـات
(هـــيال.. هـــوبّــا) وحتـض عــلـى رفض حـــيــاة (هـــيال..
هـوبّا) هذا إذا علمـنا أن أساتذة اجلـامعات وطالبها

هم اآلن ضد ثقافة الـ (هيال.. هوبّا).

ـكـنك أن تــسـمع وتـرى مـا ال عـ رأت فـى الـشـارع 
وال أذن سـمـعت فى الـشـارع ترى احلـقـيـقـة واضـحة
ـارسات الـنـاس أقـواالً وأفعـاالً تـعكس جـليـة تـرمى 

ارسات النظام وآلياته عليهم.
ـصرى فـى القـرن احلادى والـعشـرين ترى فى الـشارع ا
ـة والرومـان وتـرى جـمال خـلفه رجل الـفـراعـنة والـبـطـا
وحلية خلفها رجل ونـقابا خلفه مجهول جسد أو جسد
ـصـرى تـرى العـثـمـانـيـ كـمـا ترى مـجـّهل فى الـشـارع ا
ــمـالـيـك وتـرى األنـدلــسـيـ وتــرى الـتــتـار خـلــيـطـا من ا
ـنـقرضـة مـازالت تعـيش بـيـننـا. الـعبث بـعـينه األجنـاس ا
ــصــرى فى الـــقــرن احلــادى والـــعــشــرين. فى الــشـــارع ا
ـــصـــرى (مـــول بـــشـــرى) يـــحـــوى كل صـــنـــوف الـــشـــارع ا
الــــبــــشـــر كـل صــــنــــوف األزيــــاء كل صــــنــــوف األشــــيـــاء
. واألقـوال واألفعـال: اخلـارج والـبذ مـنـهـا وغيـر الـبذ
صرى (زيطة) تشكيلية سمعية مرئية تتداخل الشارع ا
األمـاكن وتـتداخل الـعـصـور وتـتداخل األزمـنـة وتـتداخل
األنـظـمـة وتـتـزاحم األدوات والـوسـائل لـتـشـكل مـجـتـمـعًا
ـبـدع أو اإلعالمى أو الـعالم ـفكـر أو ا عـبثـيـاً بـحث فه ا
ذو الـــضــــمــــيـــر عـن مــــنـــطـق عـــقــــلى دون جــــدوى!! ومن
ـبدع الذين أجـهدوا أنفسـهم - وهم ثلة من األول ا
ونـــفـــر من اآلخـــرين - بـــحـــثـــا عـن مـــنـــطق فى الـــشـــارع
ـصـرى الـعـبـثى كـان د. صـالح سـعـد الـذى راح يـسوح ا
ـتداخـلة صـرى متـأمال ومحـلال للـصور ا فى الشـارع ا
والــثـقـافـات احلـداثـيـة ومـا بـعــد احلـداثـيـة الـتى تـمـتـطى
عربات الكارو وتسوق احلمير وتطرب بنشاز نغمات أو
شذرات أنغام أو أشباه أنـغام ألغان مبتورة أو تشنجات
مـوتــورة يــسـيــر أصــحـابــهــا أو تـابــعــوهـا مــغــيـبــ بــفـعل
ـــارين ويـــغـــتــاب (نص) أو بـــفــعـل (فص) يـــتـــخــبـط فى ا
ــارات وال تـرتــفع عـيــنـاه عـن عـورة جتــاوزته فى اجتـاه ا
تـربص بخلق الـله نساء ورجاال بـينما ـسيره ا معاكس 
فمه يـتمتم ويغمغم بغـمغمات تعويذة استـتابية مشفوعة
ـثـابـة قـرار فى آخـرهـا بـجـمـلـة صـريـحـة واضـحـة هى 
يـحدد مصـير من اغـتابهـا قوال ونـظرا وعنـدها يواصل
السـير متـفرسا متـحفزا للـظفر بـصيد جديـد وما أكثر
ما يجـد فما أكثـر الهائـم على وجـوههم فى الشوارع
ركبـات القرن زدحـمة بـالبشـر وبالـدواب و ـيادين ا وا
األول الـهجـرى ومركـبـات القـرن الـتاسع عـشـر وما أكـثر
احلوادث الـتى تشكل نـكبـات تقع من جـراء طيش شاب
طـفـيلى أو من جـراء عـجـلـة رجل أعمـال يـسـارع الزمن
حـتى ليتـمنى أن تكـون لسـيارته الفـارهة سرعـة الضوء
حـــتـى يـــحـــوز أكـــبـــر قـــدر مـن غـــنـــائم اخلـــصـــخـــصـــة أو
ـــصــمـــصــة ويـــســتـــحــوذ عـــلى أكـــبــر قـــدر من الـــكــسب ا
ـضـاربـة أو ـشـروع بـالـســمـسـرة أو بـا ـشـروع أو غــيـر ا ا
مارسات زايدات على األرض والـعرض وبالتزلف وا با
شـروعة متقنعـاً خلف حلية أو عباءة ـشروعة وغير ا ا
سواك مهروال أو مندفعا سبحة ومـسلحًا  متدرعا 
بــســيــارته شــاقــا زحــام الــنــاس حــتى لــتــتــطــايــر أتــربـة
الـــشـــوارع من ســـرعــة مـــركـــبــتـه ويــفـــر الـــهـــواء من أمــام
سيارته مـغلقة الـنوافذ حـتى ال تزعجه همـهمات اخللق
ــتـضـاربــة الـنـبــرات وال تـعــطل وصـول الـتــراتـيل أو مـا ا
شاء له سـمـاعه إلى أذنـيه وهنـا تـقع الواقـعـة على رأس
مار فـقيـر غيـبته هـموم احلـصول عـلى رغيف اخلـبز أو
ـرتب مـحـدود الـدواء أو تـدبـيــر أمـور  مـعـيـشـة أسـرته 

ـتـشظى - الـقائم تـنتـهى الـقصـة وهكـذا بـدأ احلدث ا
عــــلى صــــور خـــاطــــفـــة ومــــتــــجـــاورة وأرابــــيــــســـكــــيـــة أو
ـهاد مـوزايـيـكـية - بـعـد ذلك الـذى عـرضنـاه فى هـذا ا
الــسـردى الــتـلــخـيص - بــدأ احلــدث من أرمـلــة الـرجل
الـقـتـيل حتت عـجالت الـتـاجـر الـطـفـيـلى أو الـسـمـسـار
أمـام احملكـمـة التى أعـمـلت فى القـضـية قـانـون (هيال
.. هوبّا) واستناد حكمهـا بتغرم القتيل تعويضاً للقاتل

بشهادة شهود (هيال هوبّا) .
يـــبــــدأ الـــعــــرض الـــذى قـــدمـه طالب كـــلــــيـــة الـــتــــربـــيـــة
الـريـاضـيـة بـجـامعـة كـفـر الـشـيخ بـإخـراج (حـسن فرو)

مــصـــاب بــداء فــقــد الـــصــرف حــتى أنـه ال يــقــوى عــلى
ــواصالت وهــو فى غــيــبــوبــة الــوفــاء بــأجــرة الــســكـن وا
حـــضـــوره تــلـك يــعـــبـــر الــشـــارع فـــتــدهـــمه ســـيـــارة الــبك
ـزايـدة أو الـطــفـيـلى احلــائـز المــتـيـاز اخلــصـخـصــة أو ا

ضاربة. السمسرة أو ا
تـــلك هى جــذور احلـــدث الــدرامـى الــذى بــنـى عــلـــيــهــا
ــابـــعــد صـــالح ســعـــد شـــجــرة ارجتـــالــيـــته الـــدرامــيـــة ا
ــفــكــكــة لــلـــنــسق االجــتــمــاعى وخلــطــاب احلــداثــيــة (ا
تـربـعة ومن االقتـصـاد والسـيـاسـة للـنـخـبة الـطـفيـلـيـة ا
عـلوم أن احلـدث الدرامى - إن وجـد - يبـدأ بعد أن ΩÓ°S ø°ù^◊G ƒHCG  .Oا
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وعــرض ال تـنـتــظـر إنه مـتــأخـر جـدا لــلـيـنـور
ــاك بــلـــومــ فـــيــلـــد وعــرض ذم.. لـــلــورا إ
ونوفـمبـر أحمـر .. ديسـمبـر أبيض لـبنـيلوب

برينتس ...
هـرجان مجمـوعة من اخملرج وقـد قدم ا
الــــواعـــــديـن من أمـــــثـــــال جــــوردانـــــا زيـــــلــــدن
وكريـسـتوفـر هـولز وكـينـى واد مارشـيل وهو
مـخـرج صـاعـد فى الـعـشـريـنـيـات من عـمـره
يـــخـــطـــو بــخـــطى ثـــابـــتـــة من خالل مـــســارح
ـــثـل ومـــطــــرب وراقص نــــيـــويــــورك وهــــو 
بجـانب كـونه اخملـرج.. ويعـول عـليه كـثـيرون
ــــتــــحـــدة ـــســــرحــــيــــ فى الــــواليـــات ا مـن ا
ــســرحى األمــريــكــيـــة  أن يــكــون قــائــدهــا ا
الـــقــادم لـــنــظـــرته الـــتـــطــوريـــة وجتـــدد ســيل
ـــســـتـــمــر.. ومـــارى لـى كـــيـــلـــرمــان أفـــكـــاره ا
وجـاسون وايس وهـو عـاشق للـمسـرح يجـيد
سـرحى بـشـكل جيـد ويـحاول بـنـاء الهـيـكل ا
دائــمـــا اســـتـــثــمـــار كـــونه دارســـاً لـــلــهـــنـــدســة
ــعـمــاريـة واإلنــشـائــيــة بـحــكم أنه مـهــنـدس ا
سرح وهو مدنى ضل طريقه مـتعمدا إلى ا
اســتـرالى اجلـنـسـيـة ويــعـمل مـا بـ مـسـارح
اسـتــرالـيــا واجنـلــتــرا وديـفــيـد شــيـبــارد وهـو
صـاحب نظرة إبداعـية خاصة مـستمدة من
كــونه فــنــانــاً تــشــكــيــلــيــاً مــتــمــيــزاً أقــام عــدة
معارض نـاجحة فـى بريطـانيا وأمـريكا وقد
حـاز مــؤخــرا عــلى ثــقــة أحـد أكــبــر مــنــتـجى
بـرودواى ويعـد مـعـهم اآلن لـعـرض مـسرحى
كبـيـر يقـال إنه سـيـحدث ضـجـة كـبيـرة عـند
عــرضـه الـصــيـف الـقــادم وكــاثــرين الم وهى
ــــســـارح ابـــنــــة مــــســــارح ايــــدنــــبــــرج أعــــرق ا
األيرلـنـديـة واألوربـيـة والـتى تـمـرست كـثـيرا
ـشـاهـد وفى غـيـرهـا وعـمـلت فى تــصـمـيم ا

سرح ..  من األعمال التقنية اخلاصة با
ـــــهـــــرجـــــان عـــــلى االهـــــتـــــمـــــام خالل حـــــاز ا
اســتــعــداداته لــعــامه الــثــالث نــظــرا لــتـحــوله
ـيـة فـى تـقـد جـوائـز قــيـمـة مع تـفـرد لــلـعـا
فـكـرته .. كـذلك االهـتـمـام الـكـبيـر مـن عدد
ـسرح ـسارح الـكـبرى فى ا من الـشـركات وا
.. إضـافـة إلى دراسـة تـقـد الـعـروض ب
عــدة مــسـارح فـى بـريــطــانــيــا وأمـريــكــا مــعـا
ـيزا لم يـسبق أن لـيكـون انفـرادا جـديدا و
قــامت به إدارة مـهــرجـان من قــبل لــيـضـاف
ـهــرجــان مـنــذ نــشـأته إلى انــفـرادات ذلـك ا
ـشـاركة ـسـارح الكـبـرى التـى تسـتـعد  ومن ا
ـــلــــكى ــــســــرح ا درة لــــنــــدن فى الــــعــــروض ا
الـــكــبــيــر بــلــنــدن وكـــذلك مــســرح ويــنــدســور
الــــعــــريـق ومــــجــــمــــوعــــة من مــــســــارح شــــارع
بـرودواى الـشـهـيـر وعـدة مـسـارح بـنـيـويـورك
وإلينوى ويـتوقع أن عروض الدورة اجلديدة
ه فى الـــنــســـخــتــ  أضــعــاف مـــا  تــقـــد
الــســابـــقــتــ مـــجــتــمـــعــتــ ومـن الــشــركــات
هرجان ؤسسات الكـبرى التى اهتمت با وا
شاركة فيه جمـعية مانهاتن الثقافية وتود ا
ومـــؤســــســـة نـــانــــسى كــــوين االســــتـــثــــمـــاريـــة
سرحية ومؤسسة بافن وشركة بن روزرى ا

وغيرها ...

أنـواع االضطـهاد الـتى يتـعرض لـها الـبشر
فـى كل مــكـــان وتــشـــمل عــرض «هـــولــيــــود
جتـنــى عـلى أفريـقـيـا» للـواعـد كيـلى كـناب
ـــــكـــــســــيـــــكـــــيــــــة .. وعـــــــرض اخلـــــادمــــــة ا
لـــلـــكـــاتـــبــــــة لـــيـــســـلى بـــرام  والـــصـــرصــور

اليهودى لريتشارد رافيتس وغيرها ...
ومــجـمــوعــة «اجلـنـس والـســفــاحـون» وهى
تتـعـرض لكل مـا يـواجهه الـنـساء والـرجال
من قـهــر جـسـدى ونـفـسى وتـضم عـرض 
االنــتــقــام هــو أفــضل مــا يالئم الــضــعــيف
لــصـمـويل تــول وأيـضـا عـرض عــطـايـا الـله
ضــخــمــــة جــــدا جلــورج هـــولــتس وعــرض

لعبة العمر   جلوان بالك وغيرها ...
ـيل لــصـديق» وهى عـروض ومـجـمــوعـة «ا
تــــنــــاقـش كل مــــا لـه عالقــــة بــــالــــصــــداقــــة
وواجـبــاتـهــا ومــا تـلــزم وتـضم عــرض لـيــلـة
واحدة فـقط ! حيـاة من جحـيم ! لسـكوت
مــانـسـون والـعــرض الـسـاخـر الــله يـحـفــظ

أمريكــا لويليام مورتون وغيرها ...

ظـهـر عـلى الـسـطح خالل الـفـتـرة األخـيـرة
مــــــــهـــــــرجـــــــان يـــــــحـــــــمـل اسـم مـــــــهـــــــرجـــــــان
ـسـرحـيـــات السـيـئـــة  وقـــد حتـــدث عنه ا

علم الكبير بيتر بروك. اخملرج وا
وفى احلــــــقـــــيــــــقـــــة فـــــإن هــــــذه الـــــعـــــروض
ــهــرجــان ــســرحـــيــة الــتى يـــحــتــفى بـــهــا ا ا
لـيــست ســيـئــة بل هى جـيــدة جـدا ولــكـنــهـا
الذعـة وخارجـة عن الـسـيـطـرة وهـناك من
سـيـتـخــذون مـنـهـا مـواقـف عـدائـيـة  ألنـهـا
كـانت األسبق واتـخذت منـهم مواقف أشد
عــدائــيــة وصــورتـــهم فى صــور شــيــطــانــيــة
وغـــيــر إنــســـانــيــة فـــهــذه الــعـــروض تــهــاجم
اخلـلل احلـكـومى لـدولـهـا وكـذلك تـتـصـدى
للعنصري والـعنصرية بكافة أنواعها كما
حتــارب جتــار الــرقــيق وقــد تــهــاجم أيــضـا
الـفساد فى مجـاالت الصحة والتـعليم كما
ـوجه تــتـخـذ مـوقـفـا مـتــشـددا من الـعـنف ا
لـألطـــــفـــــال وكـــــذلـك تـــــهـــــاجم الـــــتـــــدخـــــ
واخلمور وغـير ذلك من األمور التى تمس
جـمـيع فـئـات الـشـعـوب بـكل دول الـعـالم ..
والعروض منهـا السياسى اجلاد والساخر
«الـــكـــبـــاريه الـــســـيـــاسى» وهـــنـــاك عــروض
رديــــــئــــــة لــــــغــــــويــــــا .. وعــــــروض الــــــتـالعب
بــاأللــفـاظ .. وعــروض شـديــدة الـســذاجـة

وعروض التناظر وغيرها ...
والــــعـــــمـل عــــلـى قـــــدم وســــاق اســـــتـــــعــــدادا
لـلمهرجـان الثالث فى صـيف هذا العام ..
وقــــــد قــــــدمـت الــــــعـــــروض فـى الــــــعــــــامـــــ
ـــــســـــرح مـــــؤســـــســــة آن واى ــــاضـــــيـــــ  ا
لكـية بلندن (قـرية جرينويش) بـاجلوهرة ا
وتـــــقـــــدم الـــــعـــــروض بـــــواقـع من  3 إلى 6
عــروض فى الـــيــوم وخالل  20 يــومــا هى
ــــــــــهـــــــــرجــــــــــان .. وخـالل دورتــــــــــيه مـــــــــدة ا
ـهرجان عـنواناً السـابقتـ اختارت إدارة ا
رئــــيـــســــيـــاً لــــعــــروضـــهــــا .. فــــكـــان عــــنـــوان
ـــــهــــرجــــان األول هــــو «وحـــــشــــيــــة الــــدول ا
الـــــكــــبـــــرى والـــــوحــــوش اجلـــــدد» وعـــــنــــوان
ـهـرجـان الثـانى هـو «الـتـفـرقة الـعـنـصـرية ا
والــتــهـــام أصــحــاب الــبـــشــرة الــبـــنــيــة عــلى
الــعـشــاء» ومن أهم الــعــروض الـتـى قـدمت
وسيقى بنى هرجان .. الـعرض ا خالل ا
أسـود  .. وهى حدوتـة عـلى غـرار عروض
بـيـاض ثـلج ويـشـارك فى أدائـهـا مـجـمـوعة
من األطـفـال وهى تـتـصـدى لـلـتـفرقـة الـتى
يتـعرض لهـا أصحـاب البشـرة السوداء فى
ـتــحــدة األمـريــكـيــة وغـيـــــرهــــا الـواليــات ا
مـن الـــبــــالد وكــــذلـك عـــــــرض أصـــــــوات
ــــهــــرجــــان ــــؤســـــســــــة ا ــــديــــنـــــــــة  مــــــن ا
اخملـرجة ميـلبا الروسا وهـو عرض يناقش
ـشاكل التى يـواجهـها أغلب الـبشر بعض ا
فى حيـاتهــم اخلـاصــة والعـملـيــة وعــرض
إلـــيـــســـــون دى فــــاريـــا لـــلـــرائــــعـــة مـــيـــنـــاس
جــــيـــريـس والـــعـــرض يــــتـــحـــدث عـن بـــعض
األقـلـيـات وتـاريـخـهم فى الـهـنـد والـبـرتـغال
وغـــيـــرهـــا مـن الـــدول ومـــا يـــعــــانـــونه عـــلى
ـستوي الـرسمى والشعـبى .. باإلضافة ا
إلى ست مــجـمــوعـات رئــيـســيـة تــشـمل كل
مـــــنـــــهــــا مـــــجــــمـــــوعــــة مـن الــــعـــــروض وهى
مـــجـــمـــوعـــة شىء مـــا إليـــــذاء كـل الـــبـــشــر
وتــقــدم مــجــمــوعـة عــروض تــتــصــدى لــكل

وكـذلك يشـارك األطفال أيـضا فى عرض
خــــــاص جــــــدا يــــــنــــــاقش اخملــــــاطــــــر الــــــتى
يــتـعــرضـون لـهــا فى اجملـتــمع وهـو بــعـنـوان
قـليل مـن أفضــل ثرثـــرة منزليـــة   لستان
بـيل وفيها وفى تـقليد فـريد وخاص يترك
لألطـــفــال حـــريـــة ارتــداء مـــا يـــريــدون من
مـالبس ويــــتم تــــوزيع جــــوائـــز ألفــــضل زى
وأكـــثـــرهـــا ذوقــاً دون الـــنـــظـــر إلى قـــيــمـــته
ـــاديــة .. كـــمــا تـــنــاقـش كــذلك األخـــطــار ا
الـكـبيـرة الـتى يـتـعرض لـهـا األطـفال داخل
ـوجه ــنـزل مـن أفـراد األســرة والــعـنـف ا ا

من األب أو األم أو األخ أو األخت  ...
هــــنـــاك كــــذلك الـــعــــرض الـــرئـــيــــسى وهـــو
ــهــرجـــان الــثـــانى وهى ســلـــســلــة عــنـــوان ا
العـروض التى حتارب الـتفرقـة العنـصرية
بـشــتى أشــكـالــهـا وصــورهـا ومــنـهــا عـرض
رحلة أطول ليـلة فى يوم لستيوارت بويس
وعـرض مـثـلث خـطـيـر لـروزمـارى مـارتـيـنـو
وكـــذلك عــرض قـــنـــاة  لــبـــافــو تـــوم تــومى

ومــجـمـوعـة قــلـيل من األطـر تــصـنع الـفـارق
وهـى عـــــــروض حتـث عـــــــلـى اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار
األسـالــيب الــتــكــنـولــوجــيــة الـتـى جـعــلت من
الــعـالم قـريـة صـغـيـرة ومـنـهـا عـرض رسـالـة
بريـديـة مـوجـهة جلـورج هـولـتس .. وعرض
األعــظم فى عــالم واسع مــتـكــامل لــديـفــيـد
كــوش وكــذلك عــرض الــكـنــارى لــدون شـان

مارك وغيرها ... 
ومـــجــــمـــوعــــة «هل بــــحـــقــــيـــبــــتك سالح ?»
ــنـتـشـرة ويــنـاقش حـالــة الـعـنف واخلـوف ا
بـ الـبـشر حـالـيـا ويـشـمل عـرض  مـوسم
بـيــضـة الـســمك لـروزمــارى تـوهى وعـرض
الـــشـــيـــطــان وأتـــبـــاعـه لـــكــســـبـــا تـــيـــجالس
ـــــر ولـــــكن بـــــبطء وكـــــذلك عـــــرض وقـت 

جلون بوير وغيرها ... 
ومــجـمــوعــة ســخــريـة فى مــحــراب الــبــقـر
وهى تـــــــضم عـــــــرض أقــــــدم مــــــرة أخــــــرى
ـلــكـة الــسـريـة لــريـتــشـارد بـاديـن وعـرض ا

يشيل جيرارد وغيرها ...

مسرحيات خارج السيطرة 
فى مهرجان العروض السيئة 

 فكرته
اجلديدة
حولته 
إلى مهرجان
ى يقدم عا
جوائز كبيرة

 بيتر بروك
يحدثنا 
عن  وقائع
هرجان  ا
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ـستـقبل ادة الـتى يخـلق مـنهـا فنـان مـسرح ا > لـست أنـوى اآلن أن أخبـركم عن نـوعيـة ا
ـشهـد أو الـصوت. لـيس هذا أمـراً بـسيـطاً. تـمـيزة سـواء جاءت من احلـدث أو ا أعـمـاله ا

اءة والرقص النثر وشعر احلدث. وعندما أقول احلدث أعنى به كالً من اإل

سرحية «احلاجز» إخراج حسام على. غرب  هرجان فاس با لك عبد العزيز بالسعودية تستعد للمشاركة  > كلية احلاسبات بجامعة ا

سرحي جريدة كل ا
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 استنباط فكرة
البطل أخذت
أشكاالً متعددة
لسياسة

موجودة!

الواقع الفكرى..
فى الدراما األمريكية

ــــبـــلـغ إجـــمــــالى قـــدره 600000 األمــــريـــكى 
دوالر أمـــريـــكى فى شـــهـــر واحـــد عــام 1925
ـبـلغ فى هذه احلـقـبة حلـساب وحتـول هذا ا
ــسـرحـى وقـد اســتـفــادت من هـذه اإلنــتـاج ا
الــتــبــرعــات مــسـارح مــثـل (جــيــلــد) ومــسـارح
ـــســـرح االحتـــادى ونـــال (أوف بـــرودواى) وا
ـــســـاعــــدات الـــدرامـــيـــون أكــــبـــر قـــسط مـن ا
اجلــدد الــذين عـاجلــوا بـأعــمــالـهم الــقـضــايـا
االجـتــمــاعـيــة لــلــوطن آنـذاك. مــنــهـا قــضــايـا
االغـــتـــراب وعـــرضـــوا مـن خالل أعـــمـــالـــهم

حلوالً لالهتزاز النفسى لدى األفراد.
ـدارس الــفـنـيــة الـتى تــأسـست فى وتـعــتـبــر ا
ـتحدة لم أمريـكا شاهـدة على أن الـواليات ا
تـهـمل فى افـتـتـاح أقـسـام الـدرامـا أو الـفـنـون
ـسـرحـيـة فى أغـلب جـامعـاتـهـا حـتى الـيوم ا
فى اجتاه يخدم سياستها. وهو اجتاه فكرى
ــــنـــــاهج مـــــســـــيس ضـــــمن مـــــنـــــظــــومـــــة مـن ا
ـدارس الـعـلـيـا واجلـامـعـات الـتـعـلـيـمـيـة فى ا
وأنـــــشــــئـت لــــلــــصـــــغــــار مــــســـــارح لــــلـــــعــــرائس
استقدمت فيها نظريات اإلجنليزى (جوردن
ـسـمـاة Super Marionett وفى عـام كـريج) ا
1937 تــنـشـئ احلـكــومــة األمــريـكــيــة االحتـاد
األمـــريـــكى لـــلـــعـــرائس  بـل وتـــقـــيم ســـنـــويــاً
وحــــتـى فى أيــــامــــنــــا هــــذه مــــهــــرجــــانــــاً لــــفن
الـعرائس. وتـتعـرض درامـات مسـرح الصـغار
هـــذا لــعــدة قـــضــايـــا لــعـل من أهــمـــهــا: حب

واطنة وعشق الوطن. ا
ـسـرح فى أمريـكـا ضمن إن تـدخل الـدراما وا
اهتمامات الدولة وكذلك فى مختلف وسائل
ــواطــنــة تــنــتــمى إلى اإلعالم جــمــيــعــًا جــعـل ا
ـطـلــوب إثـبـاته الــوطن انـتــمـاءً مـطــلـقـاً. وهــو ا
ومــحــاكـاتـه لـدى كـل الـشــعــوب الــنــاهــضـة إن
ـــقـــاالت الـــصـــحـــفـــيـــة وبـــرامج الـــدراســـات وا
ـسرح اإلذاعة والـتلـيفـزيون تـتفـاعل كلـها مع ا
ـــــقــــراطـــــيــــة واســـــعــــة إذ ومـــــشـــــكالته فـى د
ــســرحـــيــون والــكــتــاب لـــلــدرامــا ال يــقــدمــون ا
ــــشـــكالت أعـــمــــالـــهـم إال من خالل حتــــلــــيل ا
بـالــصـدق واحلــريـة الــكــامـلــة ويـوجه اإلعالم
راكز األمـريكى مـساحات واسـعة لـلتـعريف بـا
مثـل عام الدراميـة اجلديدة مـثل أستوديـو ا
1947 إلــيــا كــازان ومــركــز لــيـنــولـن عـام 1965
سـرح الـوطنى ـسـرحـية الـزجنـيـة وا والـفرق ا
ـــامــا) ــســـرح الـــكــال (ومـــســرح  نـــيــويـــورك وا
الـتـجــريـبى ومــسـرح اخلــبـز والــعـرائس الـذى
يــقــدم عــروضه فى مــيــادين وشــوارع أمــريــكـا
مـنـاهـضـًا لـلـحـروب ودويالتـهـا ومـؤيـدًا لـكـلـمـة
ــمـثـلـ يـخــبـزون اخلـبـز فى احلق. إنـهم أى ا
الــطــرقــات ويــوزعــونه عـــلى اجلــمــاهــيــر الــتى
ــــشـــــاهــــدة عــــروضـــــهم ويـــــقــــولــــون تـــــتــــحــــلـق 
جلمـهـورهم وهم يـقدمـون  اخلـبز (هـذا عـهد
ـلح عم عند الـعرب) ثم لدى عـلى العيش وا
ـســرح (الـطــبى) بــإبـداعــات روبـرت أمــريـكــا ا
ويــلـســون عـام 1944 لــلـصم والــبـكم كــدرامـات
شـفـائـية أى أن الـدرامـا الـطـبـيـة هـذه تـسـاعد
ــســار عـــلى الــشـــفــاء وتـــســاهم فى تـــوضــيـح ا
سـتقـبـلى لدى هـذه الفـئة. وشـفاء األمريـكى ا
ــعــاقــ من مــنـطــلق مــفــهــوم أن ال تــفــوتـهم ا
ـتــعـة والــفــرجـة والــوعى لـيــصــبـحــوا بـالــفـعل ا
مــشــاركــ جــادين.. ثم لــديــنـا مــســرح مــعــهـد
ـسرحيـة بقيـادة فنيـة وعلمـية لـ (جو الـفنون ا
جـوارى) American. Conservatory ومـهــمـته
ؤلـفـون الدرامـيون اجلـدد لـلسـاحة أن يقـدم ا

سرحية. ا

سـاعدت األمريكـي على االقتـراب بتجاربهم
ــســـرحــيــة من أعــظم الـــعــروض الــتى تــقــدم ا
عــلـى مــســـارح أوربــا الـــعــتـــيـــقــة بـــدًءا من عــام
1860 أمـــا فــنـــون األوبــرا فــقـــد زارت فــرقــة
أوبـــرا جــــارســــيـــا هــــذه الـــفــــرقــــة األوبـــرالــــيـــة
األسـبانية الـعريقة التى قـدمت عروضها فى
أمـــريـــكـــا عــام 1825 والـــتى قـــدمت نـــحــو 25
عـرضاً أوبراليـا للشعب األمـريكى فى سنوات
مـــتـــعــــاقـــبــــة من بـــعــــد الـــزيـــارة األولـى والـــتى
سـاهمت عروضهـا فى فتح شهيـة األمريكي
عـــلى هـــذا الـــفـن اجلـــمـــيل فـــاســـتـــقـــدمت من

إيطاليا أوبرات اشتهرت بها.
ـــســرحــيــة يــفــتــتح اإلجنــلــيــزى وعن الــفــرق ا
تـشارلز ك بفـرقته الدرامية الـتاريخية عام
1846 فى نــيـويـورك بـدرامــا ولـيم شـكــسـبـيـر

لك جون). عروفة (لواس ا ا
٤ - ويعتبر الـتطور الذى حدث بعد كل تلك
ــســـرحـــيــة الـــوافــدة إلى الــزيـــارات لـــلــفـــرق ا
ـسـرح أمــريـكــا. كـان طــبـيــعـيــاً أن يـحــدث وا
األمـــــريــــكى مـــــدين ألبـــــوين كــــبـــــيــــريـن هــــمــــا
األمريكى الـذى من أصل إيرلندى هو ديون
بـــوكــــيــــو كــــولت 1820 -1890 ثم األمــــريـــكى
يـــوجــ أونــيـل وكالهــمـــا يــطــلـق عــلــيه (أب)
ـسرح األمريـكى. ذلك ألن بوكـيو كولت فى ا
الــبــدايــات وأتى أونــيل عــلى امــتــداد الــقـرن
ـسرح ودراماتوج الـعشرين وكالهـما يكتب ا
ومــخـــرج مــســـرحى مــتـــألق. وتـــظل عالمــات
أونــيل فى قــرنــنــا الـذى انــتــهى مـنــذ ســنـوات
ية األمريكية قليلة ركيزة قويـة للدراما العا
الــتى اجــتــاحـت الــقــارة األوربــيــة بل وبــعض
ـســارح الـعــربــيـة بــدرامـاتــهـا الــطــويـلــة مـثل ا
سرح مـسرحيـة (وراء األفق) والتى قدمـها ا
صـرى فى بداية الـستيـنيـات والتى قدمت ا
عــلى مــســارح الــعــديـد مـن جـامــعــاتــنــا وفـرق
التـمـثيـل الشـبـابيـة وتـليـهـا مسـرحـية (الـقرد
كـثـيف الشـعـر) والـتى قـدمت على مـسـارحـنا
الـطـلـيـعيـة والـشـبـابـية واجلـامـعـيـة ثم (رغـبة
حتت شـجـرة الدردار ورحـلـة اللـيل الـطويل

وأخيرا. ألكترا األمريكية).
ـسـرحـية األمـريـكـية وال نـنـسى أن الـنـهضـة ا
أقـدمت على هـذا التـنوع والـتطـور والصـمود
واالنـــــتـــــعـــــاش. ألن ثـــــمـــــة إعـــــانـــــات فـــــرديــــة
ال واألعـمال إلى وشـخصـية قـدمـها رجـال ا
جـانب الـدعم الـذى تقـدمه الـدولـة وهو دعم
ـسرحى حقـيـقى ساهم فـى ازدهار األدب ا
سرحـية ولقد  جمع تبرعات والعروض ا
ــــــســــــرح ـــــــال واألعــــــمــــــال لــــــدعـم ا رجــــــال ا

ـوقف الذى أعـطى مـعنى ومـضـمونـاً جاداً ا
أثـر كـثــيـراً عــلى مـوقف األزمــة االقـتــصـاديـة
فـى ثالثــــيــــنــــيــــات الــــقــــرن انــــطالقــــاً من أن
الـكـاتـب الـدرامى مـكــلف أيـضــاً بـالــنـظـر إلى
من حـــوله لــــيـــدقق الـــنــــظـــر فى كل أحـــداث
وطـنه السياسيـة واالقتصادية واالجـتماعية
دفـعت األزمة االقـتصـادية احلـياة األمـريكـية
بالبـطالـة وانخـفاض مـستـوى معـيشـة الفرد
وهـو مـا كان من شـأنه مـسـتـقبال تـأثـيـر آخر

على حياة األدب األمريكى نفسه.
كما كون زميله األمريكى جورج بييرس بيكر
عـــام 1906 فـــصـالً لـــلــــدراســــات الــــدرامــــيـــة
بـــجــامـــعــة هـــارفــارد (مـــجــمـــوعــة 47) غـــذت
ـسـرح بـدرامـات عـلـمــيـة وعـنـد انـتـقـاله مـا ا
بــ عـامى 1925 - 1930 إلى جــــامــــعـــة يــــيل
بــنى مـــســرحــاً جــديـــداً فى اجلــامـــعــة وعــلم
كــتــابـة الــدرامــا والــتــحـقـق الـفــنى لــلــمــسـرح

والتدريبات التطبيقية.
وتـعــتــبـر أهم اإلجنــازات الـعــلــمـيــة الـدرامــيـة
األمــريــكــيـة هـى أنــهــا اعــتـمــدت بــدايــة عــلى
تـطويـر درامات اإلجنـليـزى وليم شـكسـبير -
ـسرحـية وأن الـتقـنيـة الـدراميـة فى الـفنـون ا
واعــــتــــمـــاد الــــدولــــوج جــــانـــبــــاً أســــاســـيــــا من
شهد قدمـات الدراميـة الثابـتة. وكذلك بـا ا
الـكــبـيــر (الـذروة) أو Climax بـنــظـام اتــسـاع
احلــدث ورسم وتــلــوين بــنـيــة الــشـخــصــيـات.
ــونــولــوج أى احلــوار لــلــفــرد واالحــتــفــاظ بــا
الــواحــد ولــكــنه حــوار مــطــول أو الــبــرولـوج.
وهو احلـوار ب أكـثر من شـخص والديـالوج
ــعــنـى احلــوار بــشــكل عـــام وأشــمل. ولــقــد
سـرح فى أمـريـكا من أعـمـال وليم استـفـاد ا

شكسبير فى هذا الصدد.
٢ - فرق الهواة فى أمريكا:

ـــا ال شك فـــيه أن خـــريـــجى اجلـــامـــعــات و
الـــذين تـــلــــقـــوا دراســـات عـــلـــمـــيـــة فى األدب
ـساهـماتهم سـرحى وفى إنعـاش الدراما  ا
الــبـكـر وإن كــان الـبــعض مـنـهـم قـد جلـأ إلى
االحــتـراف بـعـد عـدة مــحـاوالت فى الـطـريق
الـصـحــيح لـهـذه الــهـوايـة. ســواء بـالـدراسـات
مـارسـات الـفنـيـة والـتـنقل ـتخـصـصـة أو بـا ا
ب فـرقة مسـرحيـة وأخرى ذلك بـاإلضافة
ـــقــدمـــة بـــغـــيــة ـــعـــونـــات احلــكـــومـــيـــة ا إلى ا
اســــتـــقـــرار هـــذه الـــفـــرق وتــــنـــمـــيـــة مـــهـــارات
أفرادها والسيـر فى االجتاه الفنى والثقافى

الصحيح.
سرحية والعرائسية: ٣ - الفرق ا

ــتــحــدة كــانت هــنــاك فــرق زائــرة لــلــواليــات ا

إن حـجم الـدراســات واالجـتـهـادات الــنـشـطـة
ــبـانى فى الـتــوسع إلقــامـة (دور الــعـرض) وا
ـلــمـوس إبــان حـرب ــســرحـيــة والـنــشــاط ا ا
الـــــســــنـــــوات األربع (1861-1865) وتــــطــــويــــر
ـــســــرحى ودور اإلضـــاءة ــــعـــمــــار ا حـــركــــة ا
بـالشـموع قـبل اكتـشاف غـاز االستصـباح ثم

الكهرباء فيما بعد.
ونـحن نــعـرف أن مـيالد أول نـقـابــة لـلـفـنـانـ
ـسـرحـية فى الـعـالم ونـظـام تـنـقل الـعـروض ا
ـــــعـــــروف إلى خـــــارج مــــــســـــارح أمـــــريــــــكـــــا وا
مـــــســــرحـــــهـــــا الــــرســـــمى بـــــاسم RODA وأن
اســتــنـــبــاط فــكــرة الــبــطل HERO أو الــنــجم
بــلـغــتــنــا الــعـربــيــة قــد أخــذ أشـكــاالً مــتــعـددة

لسياسة موجودة..!?
ـة ولــقــد تــأثــرت الـثــقــافــة األمــريــكــيــة الــقــد
: الــفـرنــســيـة واألســبــانـيــة (ظــهـرت بـثــقــافـتــ
ـكسيك عام بـعض  العروض عـلى عربة فى ا
1538 أيـــام الــــهـــنــــود احلـــمــــر) كـــمــــا كـــان أول
ـكــسـيك اجلـديـدة عـام عــرض مـسـرحى فى ا
ـسـرح بـدءًا 1598 بـعـدهـا انـتــشـرت ظـاهـرة ا
مـن عــام 1610 والــتى أضــافت مـــعــهــا نــفــوس
األمـريكي من جـراء حتكم اإلجنليـز بناصية
ــــســــرح والــــدرامـــا حــــتـى عـــرض بــــنــــيــــامـــ ا
كـــولـــومـــان 1747-1673 أحـــد طالب جـــامـــعـــة
"Gustavus Vasa” هارفارد مسـرحية بعنوان
بــاجلـهــود األمـريــكـيــة اخلـالــصـة ثم اســتـطـاع
األمــريــكى ريــتـشــارد هــانــتــر أن يـحــصل عــلى
ــســرحى تــصــريح حـــكــومى إلقــامــة عـــرضه ا
عـام 1702 فى نـيـويـورك الـذى كـان تـعـدادها
ــا أعـــاق اســـتـــمــرار آنـــذاك 4436 نـــســـمـــة 

سرحية لفترة طويلة.!? ا
إال أن عـام 1766 يـسـجل افـتـتـاح أول مـسرح
أمــريــكى يــعــمل بــصــفــة يــومــيــة اســتــمــراريــة
Southwark Theatre وفى فن البـاليه يقدم
الـــفـــرنــسـى ألــكـــســـنـــدر بالســـيـــد عــام 1792
عنون (قـناص الطيور) ببطولة أول عرضه ا

راقص باليه أمريكى (دون دوراجن).
ولـقـد أصـبـح الـتـقـدم األمــريـكى فى الـدرامـا
ـسرح بـصورة مفـاجئـة واضحـاً جلـيا حتى وا
عـام 1800. إذ لم يــكـن بــالــقــارة األمــريــكــيــة
الـواسـعة أكـثر من 150 دار عرض مـسرحى
ـــــســــــارح فى وفـى عـــــام 1885 وصـل عـــــدد ا
3500 مـــديـــنــة أمـــريـــكـــيــة إلى 5000 مــســرح
ـــــثل أمـــــريــــكى يــــؤدى درامـــــاتــــهــــا 70000 
ويــعـــود هـــذا الــتـــقــدم إلـى عــدة اهـــتــمـــامــات

حكومية وفردية تتمثل فى اجلهود التالية:
نهج العلمى للدرامات األمريكية: ١ - ا

لقد افتـتح األمريكى (جو هوارد الوسون) -
أحـــد كُــتـــاب الــنـــظـــريــات الـــدرامــيـــة إلرســاء
الـــقـــواعـــد الــعـــلـــمــيـــة لـــلــدرامـــا فى الـــعـــصــر
احلــــديـث فى مــــحــــاولــــة حلــــمــــايــــة األســــرة
األمـريـكـيـة من مـوجـات اخلـوف الـتى طـرأت
تـمـثلـة فى مـوجة عـلى احليـاة األمـريكـيـة وا
ـــــــكــــــــارثـــــــيــــــــة - عـــــــارضـــــــا أحــــــــداث بالده ا
وأحـــــاســـــيــــــسه الـــــتـى هى أحـــــاســـــيـس بالده
وشـعــبه مــسـخـرا صــراع الـدرامــا خلـدمــتـهـا
وإبــرازهـــا وهـــو مـــا نـــطـــلق عـــلـــيه فى عـــالم
الـــدرامــا (الـــفــعـــلــيـــة) أى أن يــجـــعل الــشىء
ــعـاصــر له واحملـيط بـه شـيـئــاً فـعــلـيــاً يـقـبل ا
ـسرح. هـذه الـفعـلـية احلـقـيقـة عـلى خـشبـة ا
الـتى تشـحذ أحاسـيس اجلمـاهيـر الستـقبال
احلـــدث احلـى ومن ثم تـــتـــفـــاعل مـــعـه بـــعــد

ذلك.
وقــد تــلـخــصت جــهــود الوسـون الــدرامى فى
وقف مجتمعه اتخاذ موقف مواجه ومضاد 
ــــلئ بـــالــــشـــوائـب آنـــذاك هـــذا األمـــريــــكى ا

 اليا كازان

 خريجو األدب
سرحى ا

أنعشوا الدراما
ساهمتهم
الطازجة

ـسرحى ولكنه لو تعامل ـثابة قائد لألوركستـرا لكل عناصر العرض ا > اخملـرج ينبغى أن يكون 
مـع هذه الـعنـاصر جـميـعاً كـمادة خـام يـعاد تـشكـيلـها فـإنه بذلك يـفـتقـد أهم شىء فى العـملـية
ـسرحـية وهو أنه أيـا كانت قوة الـتأثيـر فى رؤياه فـإنها لن تـبزغ إلى احليـاة إال من خالل العمل ا

سرحية. صمم وكل من يدخل فى العملية ا اخلالق للممثل وا 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرحية لألطفال. شاركة عدد من العروض ا هرجان األول لثقافة الطفل بالسعودية  اضى فعاليات ا > انتهت مساء اخلميس ا
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 مسرح الهواة مازال بخير
عروض اجلمعيات الثقافية تتألق 

سرحى احلادى عشر باإلسماعيلية هرجان ا 2-2فى ا

شـهـد الـذى نرى فـيه (جـمـيـلة) تـسـتـعد فى فى ذلـك ا
ـا سيحدث تلك ليلة عـرسها بيـنما الكورس يـتنبأ 
لحمية لم تضف جديدا إلى العرض القائم المح ا ا
عـــلى تـــقـــد األحـــداث ولـــيـس الـــقـــائم عـــلى احلـــكى
اخلـارجى  وهـذا ال يـتـطـلب مـثـل تـلك االسـتـخـدامات
..   مــســـألــة الـــتـــطــريب الـــتى نـالحــظـــهــا فـى الــغـــنــاء
ـســرحـيــة مـســألــة يـنــبـغى ـســتـخــدم فى عــروضـنــا ا ا
إعــادة الــنــظـــر فــيــهــا ألن الـــتــطــريب يـــضــعف رســالــة
سرحى وال ينسجم مع نسيجه العام وتلك العرض ا
الـنقـطة الـتى يقع فـيهـا كـثيـر من اخملرجـ وقع فيـها
مـخرج هـذا العـرض بصـرف النـظر عن جـمال صوت
ــطــرب الــذى غـنى كــلــمــات (سـيــد سالمــة) وأحلـان ا

(وليد خلف).
لــقــد قــدم هــذا الــعــرض فــريــقــا مــتــمــاســكــا وجــادا من
ــمــثــلــ الــذين رأيت مــعــظــمــهم فى عــروض ســابــقــة ا
ـلـكون الـقـدرة عـلى الـوقـوف على وكـلهـم بال استـثـنـاء 
سرح والتـفاوت فى األداء فيما بـينهم يتوقف خـشبة ا
عــــلـى اخـــتـالف وتـــبــــاين طــــبــــيـــعــــة كل شــــخــــصـــيــــة عن
ـوهـوبة مـثـلة ا الـشخـصـية األخـرى ولـقد اسـتـطـاعت ا
(وفــاء عــبـــد الــســمـــيع) أن تــؤدى بـال انــفــعـــال وقــدمت
شخصية (جميلة) بـشكل بسيط جدا فكنا نشعر معها
ـة وكـلـها ـعـانـاة واخلـوف واإلحـسـاس بـالـهـز بـحـجم ا
مـشـاعـر مـتـبايـنـة تـتـمـيز بـهـا شـخـصـيتـهـا .. وكـان عـبد
الـنـاصـر ربيـع فى شخـصـيـة (هـمام) مـؤثـرا خـاصة فى
ـشاهـد الـتى يكـشف فـيهـا ضـعفه أمـام  (جـميـلة) تـلك ا
وهو طريد اجلبل وكذلك محمد عبد الفتاح الذى قام
بـــــــدور (زهـــــــران) وعـالء عـــــــبـــــــد احلى الـــــــذى أدى دور
(بــدران) وإســمـــاعــيل عــبـــد احلــمــيـــد فى دور (صــالح)
وســحـر هالل فى دور(اجلــدة) وفـاطـمــة يـحـيى فى دور

ن نور فى دور (مسعود) .          (مسعدة) وأ
ــواجـهــة الـطــغـاة عــنـدمــا تـكــون الـقــوة مـطــلـبــا مـلــحـا 
فـالبــد أن نـــزيـح عن أنـــفـــســـنــا عـــمـــة االســـتـــسالم فى

عرض ( العمة والعصايا).
ــــســــرحى الــــشــــاب (خــــالــــد  أتــــابـع أعــــمــــال اخملــــرج ا
ــتــمـــيــز (الــطــوق الــعــيـــســوى) مــنــذ أن قـــدم عــرضه ا
واألسورة) إعـدادا عن روايـة الـكاتـب (يحـيى الـطـاهر
عــبـــد الــله) وعــرضه الـــثــانى الــذى قــدمـه الــعــام قــبل
ـاضى إعـدادا - أيـضـا - عن روايـة جنـيب مـحـفـوظ ا
(احلرافـيش) والـعـرض الـثـالث (األخـوة كـارامازوف)
الـذى قدمه إعدادا عن روايـة الكاتب الـروسى اخلالد
ـــاضى.                 (ديـــســـتـــوفـــســـكـى ) فى الـــعـــام ا
وكــنـت أالحظ أن اخملـــرج (خـــالـــد الـــعـــيــســـوى) مـــولع
ــعــدة عن نـصــوص أدبــيـة  بــالــلـجــوء إلى الــنــصـوص ا
ــا قـبــلــنــا جتــربـة أو فــتــســاءلت : عن ســر ولــعه !? ر
جتربت فى هذا االجتاه لكن أن تصبح كل التجارب

إعدادا!! فهذا ما دعانا من قبل إلى طرح السؤال .
 وبشـكل عـام أنـا لـست ضـد اإلعـداد عن وسـيط آخر
سرح فـكم من الروايات تسـتحق أن تُقدم على غـير ا
خــشـبـته لــقـدرتـهـا عــلى تـقـد أحـداث درامــيـة حـيـة
وشــخـوص مـسـرحـيــة غـنـيـة لـكن األمــر يـتـطـلب وعـيـا
سرحى ذاته ُـعد ووعـيا بطـبيعـة العـمل ا كـبيرا من ا
ووعـيا بطـبيعـة اختالف الـبناء بـ النوعـ قلت هذا
الكالم للـمخـرج (خالـد العـيسوى) لـكى يبـتعـد قليال -
لــبــعض الــوقت - عـن هــذا االجتــاه ويــبــحث عن نص
مــسـرحى مـكـتـوب خــصـيـصـا لـلـمــسـرح لـكى يـبـرز من
خاللـه أدواته ولـكـى يُـجــرب قـدراتـه  ولـكى يــكــتـشف
وعــيه الــذى ال أشك فــيه أبــدا بل عــلـى الـعــكس أرى
ـعـجـبـ بــأعـمـاله وبـقــدرته عـلى جتـمـيع نـفـسـى من ا
عـدد كبير من األفـراد وقدرته على جتـييش اجليوش
!!  ورأيـــته قـــد اســـتــجـــاب لـــدعـــوتى حـــ أقــدم عـــلى
إخــراج عـمل مــســرحى لــلـكــاتب الــبـورســعــيـدى (رجب
سـليم) وهو نص (العمـة والعصاية) ولـكن مشكلة هذا
الــنص أنه أهــدر تــلك اإلمــكــانــيــات الــتى يــتــمــتـع بــهـا
ــصـراويــة ألنــهـا من الــفــرق الـتى فــريق عـمـل فـرقــة ا
مـثل باعـتباره عـنصـرا فاعال وأسـاسيا تعتـمد عـلى ا
ـسـرحى أهـدر حق هـؤالء حـ اسـتـعـان فى الــعـمل ا
بنص يقدم شخصـيت فقط هما: (الزوج والزوجة)

ـقال السـابق حول العروض ا قـدمناه فى ا استكـماال 
ـسـرحى احلـادى ـهــرجـان ا ــشـاركـة فى ا ـسـرحـيـة ا ا
عـشر لـفـرق الـهـواة بـاجلـمـعيـات الـثـقـافـيـة الـذى أقيم
فـى اإلســــمـــــاعـــــيـــــلــــيـــــة فـى الــــفـــــتـــــرة من  14 إلى19
أبـريل  2008 نـتـعرض هـنـا لـثالثـة عروض مـسـرحـية
مــتــمــيــزة من عــروضه وكــنــا قــد تــعــرضــنــا فـى مــقـال
سـابق إلى عـرضـ آخـرين هـمـا (يـابـهـيـة وخـبريـنى)
و(شــكــلـهــا بــاظت) .. واآلن نــتـعــرض لــعـروض : "لــيــلـة
عرس زهران" "العمة والعصايا" "حصاد الشك" .   

 اجلميع يدفعون الثمن فى (ليلة عرس زهران)   !!
فـى لـيـلــة عـرس زهــران يـدفع اجلــمـيع ثــمن تـمــسـكـهم
بـأخـذ الثـأر فـهم ال يـستـطـيعـون الـتخـلص من الـتاريخ
شـحـون باخلـوف يبـدون أمامـنا ـفعم بـالكـراهيـة وا ا
عــائـلــة واحــدة لـكـن الـثــأر فــرقـهم وجــعــلـهـم يـظــهـرون
أمامـنا كـالغربـاء اجلدة وابنـتها مـسعدة تـدفع اجلميع
إلى حــلــبـــة االنــتــقــام فـــتــقــوم بـــقــتل زهــران فـى لــيــلــة
عـرسه أخـذا بـثأر ولـدهـا الـذى قتـله أبـو جـميـلـة التى
حتب زهـران  تـقـتـله بنـفـسـها حـ تـدفع الـسـك فى
ظـهره بعـد أن قيـدته ابنـتها (مـسعـدة) وعلى اجلانب
ـــطــارد فى اجلـــبل وكــان مـــحــبــا اآلخــر نــرى هـــمــام ا
جلـمـيلـة إال أن الـثأر دفـعه لـلـعيش بـعـيدا فـاتـخذ من
اجلبل مـأوى ومكـانا وابـتعـد نهـائيـا عن البـلدة وعن
جـمـيــلـة حـتى ال يــضـعف أمـامــهـا ألنه يـعـشــقـهـا وهـو
يـعلم جيدا أن أباه قـتل أبو جميـلة ومن ثم فإن هناك
ثـارا سوف يـتحـقق فى يوم من األيـام وخال جـميـلة -
نـفــسـهـا - قـتل أبـو تـمــام وزهـران هـذا الـذى قـتل فى
طـارد. وكما ترى فإن لـيلة عرسه هـو ابن عم همام ا
الـكل عائلـة واحدة صـارت مجرد أشالء لـعائـلة قتـلها
الـثأر وقـتلـها اخلـوف كل هذا يـحـدث بيـنمـا الغـرباء
يـتـرصـدون بـقـريـتـهم فـمن إذن سـيـدفع عـنـهـا اخلـطـر
ؤلف ?!! بهذا الـسؤال يـتضح أن الرؤيـة التى قدمـها ا
لـــهــــا بـــعـــد ســـيـــاسـى يـــدخل فـى تـــنـــاص مع  أحـــداث
مـــشــابـــهــة يـــطــرحـــهــا الـــواقع الـــعــربى اآلن .. وهـــنــاك
عـبارات كـثيـرة فى الـنص تشـير إلى هـذا الـبعـد منـها
ـثال عـبـارة جـمـيـلـة حـ تـقـول : ( الـبـلد عـلى سـبيـل ا
ـطـاريـد ه وا كالتـهــا مـيـته فى جـلـدهــا .. الـتـار من 
ـة تـالــته بـلـد اخلـوف ه تـانـيــة واألغـراب من  من 
ماليهـا بينخـر فيها كـيف السوس وبيـاكل فى أبدانها

كيف الوبا ) ..
ومـخـرج هـذا العـرض (أحـمـد شحـاتـة) اكتـفى بـتـقد
األحـداث بـاعـتـبـارهـا حـكـايـة يـرويـهـا الـراوى الـذى لم
يـسـتـطع فى نـهـايـة الـعـرض أن يـجـد لـهـا نـهـايـة كـمـا
يـقـول لـلـجـمـهـور بـشـكل مـبـاشـر ولم يـجـهـد نـفـسه فى
تــقــد تــفــســـيــر يــبــلــور تــلك الـــفــكــرة ويــخــرجــهــا من
فـهوم الـثأر وما خصوصـيتـها ومن الـدائرة الـضيقـة 
ـــارســات وحــيـل لــكى تـــصــبـح أكــثــر يــتـــعــلـق به من 
اتــســـاعــا وشــمـــوال وتــعـــبــيــرا عـن واقــعــنـــا احلــالى -
بــالـــفــعل -  حــيـث إنــنــا فى خـــطــر أمــام الـــغــربــاء فى
الـوقت الــذى نـتــنـاحــر فـيه فــيـمــا بـيــنـنــا دون مـراعـاة
لـلخـطـر الـذى يـحـيط بـنا .. واخملـرج (أحـمـد شـحـاتة)
ــلــكــون الــقــدرة عـلى من اخملــرجــ الــشــبـاب الــذين 
تقد عروض ملتزمة وجميلة وتتوافر فيها عناصر
سـرحية التى هى أساس أى عمل مسرحى الفرجة ا
صـادق يــريـد أن يـتـواصل مع جـمـهـوره وهـو فى هـذا
العـمل يضيف إلـى رصيد جتـاربه عمال جـديدا يقف
جـنبا إلى جنب عمـله السابق (حلم السـلطنة) وألننى
أعـلم مدى صدقه وأعرف إمـكانياته الـفنية أقول له
: لقـد كانت مـعاجلـتك للـنص الذى كـتبه (مـحمـد عبد
الـله) قـاصـرة ومـكـتـفـيـة بـالـبـعـد احلـكـائى فـقط دون
االهــتـمـام بــالـوصـول إلـى داللـة - عن طـريـق تـوظـيف
سرحيـة - تفصح عن واقعنا اآلنى والنص األدوات ا
ــكــتــوب كــان يــســعـى إلى حتــقــيق تــلك الــرغــبــة .     ا
الـديـكور الـذى صـمـمه (مـحمـد طه) كـان الفـتا إال أن
بعض عـناصـره لم توظف بـشـكل فنى فـالتـمثـيل يدور
غـارة فى اجلبل الـكبـير - فى معـظمه-  أمـام فتـحـة ا
ـسـرح اعـتـمـادا عـلى الـذى صـمم فى خـلـفـيـة خـشـبـة ا
خامـة اخليش وبـشكل مـوحى جدا وجمـيل فى نفس
ـسرح الوقت لـكن ثبـات بـعض القـطع عـلى خشـبة ا

مـثل رايـة االسـتـسالم فى مـشـهـد يـوحى بـذلك ومرة
نــراهـــا تـــشــيـــر إلى جـــنــازة مـــســـعــود .. وهـــكـــذا تــلك
ـفـردات لــتـعــطى أكـثـر احملـاوالت فى تــوظـيف بـعـض ا
من داللــة تـعـد مـن األمـور الـتى حتــسب لـلــمـخـرج ألن
اخملــــرج اجلــــيـــد هــــو الــــذى يـــعــــطى خلــــيــــاله فــــرصـــة
االنـطالق فال يـستـسـلم للـكـسل أبـدا.. ومن العـنـاصر
التى جاءت بـال أهميـة - من الناحـية الدرامـية - تلك
الــرقــصــات الــتى وضـعــهــا اخملــرج فى نــهــايــة عـرضه
فـوجودهـا لم يُـشـر إلى شىء محـدد ومن األمـور التى
آخــــذهــــا عـــــلى هــــذا الـــــعــــرض أن اخملــــرج حــــاول أن
ـلــحـمــيــة لـيــوظـفــهـا فى يـســتــلـهم بــعض عــنـاصــر من ا
عــرض لــيس مـــلــحــمــيــا فــنـــراه يــلــجــأ إلى الــراوى أو
الـشـاعــر أبـو ربـابـة لـيـقـدم لــنـا احلـكـايـة فى حـ أن
وجـوده كـان رهـيـنــا بـالـبـدايـة فــقط ولم نـره بـعـد ذلك
ـشـاهـد أثـر أبـدا واسـتـخـدامه لـلـكـورس فى بـعض ا
تأثـيرا بـالغـا علـى أداء الشـخصـية الـرئيـسيـة وخاصة

أدى إلى عــدم تــوظــيــفــهــا فى مــعــظـم أجــزاء الــعـرض
ـوجودتـ على جـانبى ومشـاهده خـاصة الـقطعـت ا
ــســرح : األولى : وتــمــثل مــنـزل اجلــدة وهى خــشــبــة ا
قطـعة خـشبـية بهـا باب لـلدخـول واخلروج إلى الـبيت
والــثـانـيـة عــلى الـيـســار وهى عـبـارة عن ســاقـيـة . لـقـد
ــا قــلل من جــاءا - مـــعــا - مــجــرد مـــنــظــر فــقـط !! 
أهــمــيــتــهــمـــا وعــطل وظــيــفــتـــهــمــا . واخملــرج (أحــمــد
ـلك الـقـدرة عـلى تـوظـيف احلـركـة إلعـطـاء شـحـاته) 
ـشـاهـد عـلـى الـتـعـرف عـلى داللـة تـعـبــيـريـة تـسـاعــد ا
ـشــهـد وتـســاعـده - كــذلك - لـلــوصـول إلى طـبــيـعــة ا
ــعـنى ولــقـد اســتـخــدم الـقــمـاش األبـيـض الـذى أخـذ ا
شكل (تلفيعـة) فى أكثر من صورة فمرة نراها مجرد
( تــلـفـيـعــة) حـول الـرقـبــة تـقى من بـرد الــشـتـاء ومـرة
نــراهــا كــفــنــا فى مــشــهــد حــمل الــكــفـن ومــرة نــراهـا
ارسة القوة فى مشهد وسيلة للتعبير عن العنف و
شـد الـرقـبـة بـاسـتـخـدامهـا ومـرة أخـرى نـراهـا تـرتـفع

هرجان   عروض متميزة فى ا

 الهواة يطرحون أفكارهم بجرأة

 مخرج «ليلة عرس زهران» لم يستطع
تفسير مفهوم الثأر!
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.. ما بتصدق تسمع كلمة الضمير : الناس فى الغربة ما بتصدق تلقى صدر حن
تريح .

العقل : طب اسمع شوف إيه بتقول له يا أبو كلمة تريح .
 ( تضاء بقعة ضوء على األستاذ وهو يستند برأسه على كتف العاطفة ونسمع

ياه فى اخللفية ) صوت خرير ا
العاطفة : طب ليه مش قادر تتأقلم ع الغربة.. ليه فكرك بيجازف.. ترجع مصر

بعد اللى حصلك.. ليك فيها إيه مستنيك.. ليك فيها إيه عايز ترجع له .
..بحبها وألعن أبو خاش اللى مش بيحبها . األستاذ : دى مصر يا حياة ها

العاطفة : رغم اللى عملته فيك واللى شفته منها ?!
األستاذ : ( فى غضب ) مصر ما عملتش.. هو فيه أم بتاكل والدها ?

العاطفة : أنت واهم .
األستاذ : أنا مقدر اللى حصلك واللى أنتى فيه .

صير العاطفة : آدم.. أنت مش الزم تسيبنى مرة تانية.. القدر جمعنا فى نفس ا
..أنت هــنـا بــقـيت شىء كـبــيـر.. اسـمك مـلــعـلع فى اجلــرايـد.. صـورتك بـتــضـوى ع
ـناخ الشـاشات.. هـنا أنت شفت يـعنى إيه حـرية.. يـعنى إيه حـقوق إنـسان.. هـنا ا
الـلى أنت مـحـتـاجه يا فـيـلـسوف يـا أديب يـا فـنان.. من هـنا سـكة وصـولك جلـايزة

نوبل وعندى اللى يوصلك.
األستاذ : كالمك غامض ومش مفهوم .

عـمرك مـا كـنت بـتـحـلم بـيه.. أوعى بـكرة هـا يـجـيـلك خـواجه بـعـرض  الـعـاطـفة : 
عـليك ( تـتركه تـرفض.. الـفـرصـة مـا بـتـجـيش غـير مـرة واحـدة.. بـكـرة هـا أطـمن 
اء الذى كان يـسمع فى مـنصـرفة وتـطفئ بـقعة الـضوء ويـتوقف صوت خـرير ا

اخللفية )
العقل  : ( للضمير ) تانى يوم كان اخلواجة بيدوس ع اجلرس .

الضمير : ما تكملش.. أنا فاكر اللحظة بكافة تفاصيلها. 
 ( يـرتدى الـضمير بـرنيطة أمـريكية.. يـلتقى بـاألستاذ حلـظة خروجه من ب

صفحات الكتاب )
الضمير: أنتى مستر آدم .

األستاذ : أيوه .
الضمير: اليوم فيه واحد مظروف كنتى فى انتظاره من زمان .

األستاذ : مظروف ?
الضمير : فيه واحد جنسية.

األستاذ : م قالك إن أنا طالب منكم جنسية ?!
الضمير: خبيبى.. أنتى خالص.. موش راجع بلدك تانى .

األستاذ : م قالك ?!
الضمير: بلدك مهزوم.. متكسر.. مصر خالص فى الباى باى..أنتى يا مستر آدم
كن يرجع تانى أشان القـهر.. يدخل سجن ويـخرج سجن هاجه كـبـيـرة.. موش 

..بلدك سجن كبير مفهوش هريه.. وأنتى يا آدم مخ كبير.. أيز هريه .
األستاذ : مش للدرجة دى .

الـضمـير: أنـتى عـبـيـطة? ! مـوش عـارف ف مـصـلـحتك.. غـيرك بـيـبـوس اجلـزمة
أشان تأشيرة..  أشان جنسية.. فوق يا هابيبى.. مصر خالص .

مـنــهـا ( يـصـرخ فـيه وبـيــقـوم  غـلــطـان يـا خــواجـة..  كل جـواد له كــبـوة  األسـتـاذ : 
ة.. أقدم من كل صخور العالم. ياما بـعصبية) صخرة مصر عفية.. صخرة قد
عـدى عـلـيـهـا وشـافت.. هـكـســوس.. تـتـار.. فـرنـسـيـس.. إجنـلـيـز.. كـله تـكـسـرعـلى

صخرتها.. كله  اتذل وفضلت مصر عفيه.
الضمير : أنتى عبيطه .

األسـتـاذ : جــايـز ذلـونى فى بـلـدى.. جـايـز أهــانـونى كـتــيـر.. جـايـز جــابـو خــاشـمى
نـاس وتـــاريخ بــيـــعــدى.. ويــجى تـــاريخ تـــانى بــيــكــنس ويــنــضف األرض.. لـــكن دول 
سـامع ــولــود من رحم األم..  تــبــاشــيـر الــفــجــر ا سـامع  وأنـا  ويــصــوب ويــصــحح.. 

ياخواجة ?

األستاذ : أكيد فيه خطأ !!
الضمير : ( يصرخ فيه ) اسمك معانا فى كشوف االعتقال .

األستاذ : ما عدش ليه معنى السؤال .
العقل  : ما خالص.. أنت ها تعملها حكاية.. اللى اعتقلك مات .

العاطفة : وفات نهار وراه نهار..وإحنا رهن االنتظار .
العقل  : ما طالشى االنتظار .

العاطفة : وخرج األستاذ وإحنا معاه بسالمة الله .
العقل  : قالوا غلطة وقدموا له االعتذار . 

الـقــمـقم.. الـفن حـرام.. الـفــكـر حـرام ـارد م  الـعـاطـفـة : ( تـصـرخ فـيه ) خـرج ا
..احلب حرام.. وفـضلت يـاعقل تزن عـليه.. اكتب.. حاور.. واجه بـالـكلـمة طـوفان

..جادل ناقش..حاور..جادل.. جادل حاور .
الـعقل : ( مـقاطـعا ) أمـال إيه هـو دور الـفـنـان ?! مش سـاعة الـلـحـظة يـواجه أى

طوفان ? !
العاطفة: ( شبه تبكى ) والنتيجة ?!

األسـتاذ : ( وكـأنه يـسـتدعى الـلـحـظة ) فى لـيـلـة كـان اجلـو خـانق.. فى كل شىء
قـدامى أتـأمل وجـوه الــنـاس.. فــجـأة طب  ــديــنــة..  أتـأمل شـوارع ا كـنت مـاشى  ..
..مـديت له إيـدى بــالـسالم.. جـز عـلى ســنـانه وقـال مــفـيش بـيــنـا كالم.. قـلت لـيه
..قال لى : كافر !! قلت ليه ? قال لى : كافر ! قلت ليه ? قال لى كافر.. اجلماعة
قـالوا لى إنك ابن كـافر.. نسل كـافر.. بـتروج للـعـلمـانـية.. ضد دينك.. األمـير حل
ـسـكـا دمك جلل مـا نـنــقـذ شــبـاب األمـة من فــكـرك.. خـد  ( يـسـقط األسـتـاذ 

بصدره مع صوت إطالق الرصاص وهو يتلوى من األلم)
حـوار.. اخـــتــلــفــنــا ? طب ومـــاله كـان بــيــنــا  يـا صــاحــبى.. دا إحــنــا  األســتـاذ: لـــيه 
..اجــتـهــدنـا ? طب ومـاله ! لـيه يــكـون بـيــنـا خالف (يـحـاول األسـتـاذ أن يـنـهض )
أوعى جتـرى.. أمـســكـوه.. اســألـوه إذا كـان قـرا لى أى شىء.. آه.. عـلى رجـلى دم
..نـظرت له مـا احـتـمـلت.. عـلى إيـدى دم.. سـألت : لـيه ? لم وصـلت..  عـلى كـتفى

دم وحتى على راسى دم.. أنا كلى دم..قتلت  واال اتقتلت ?!
العاطفة : ( وهى تسحب مالءة بيضاء على جسد األستاذ ) عجبى 

ـشوار طويل الءة عن األسـتاذ صـارخا )..انهض وقوم.. لسه ا الـعقل  : ( يرفع ا
..

الـعاطـفة : عـشان يـقوم مـحـتـاج إيـزيس.. إيـزيس تـلم أشالء الـعريس.. ست الـلى
قاعد فى اخلال خارج احلدود.. له ألف ع وألف إيد داخل البلد .

الـعقل  : اقطـعوا كل اإليدين اللى بـتزرع أرضـنا بدود الفـساد..خـزقوا كل العـن
اللى بتسرق خير البالد.

العاطفة : حاسب يا عقل .
العقل  : أحاسب إيه ?

العاطفة : كل اللى بتقوله راح يتحسب .
العقل  : حتى وهو جثة ?!

الـعاطفة : أيوه حاسب.. ست اللى قـاعد فى اخلال خارج احلدود.. له ألف ع
وألف إيد داخل البـلد.. مـسـتكـترين على احلـبـيـبة تشم ريـحة عطـرها.. جـاهزين
سـتر ا للـشواذ..وده  مظـاهرة  لالضطـهاد.. ودى  بـكل قوان احلـصار.. ده قـانون 
دوالر فى البـورصة عـمال بيـسخط فى اجلـنيه..ما تقـولشى ليه.. أصل اخلريـطة
اتقسمت.. وسالم سالم على ست اللى قاعد فى اخلال خارج احلدود بيبيع كالم
ـقـتـول صـبح قـاتل.. والــلـعب بــالـدين هـو سالح ى.. ا جلل مـا يــسـود الـنـظـام الــعـا

ة . العو
العقل  : ( لألستاذ ) قوم وانهض.. اللى بتقوله ده محتاج كالم .

الـعاطفة : تـعالى جـنبه مدد ونام ( تـمد جـسمها بـطول جسم األسـتاذ وقبل أن
تـغلق عـينـيها ) إيزيس   مامـتتش لسه.. هى حامل.. بس إمتى ها يجى حورس

..بكره نقرا فى التاريخ .
د جسمه بطول األستاذ من اجلهة األخرى )..ست اللى قاعد فى العقل  : ( 

اخلال خارج احلدود .
العاطفة : له ألف إيد وألف ع داخل البلد .

العقل  : إيزيس مامتتش لسه .
العاطفة : هى حامل .

العقل  : يعنى حورس فى الطريق ?
العاطفة : بكره نقرا فى التاريخ .

الصوت :
لو أن الوطن أشخاص لكان مصيره فناء .

كل البشر بتموت رسل ملوك زعماء .
كل البشر من ط . تراب وله أسماء .
مات . أما الوطن فحياة.. ما تنتهيش 

وإحنا يا دوب أدوات إحنا يا دوب أشياء. 
عجبى !

( يخرج من ب صفحات الكتاب طفل مالئكى يافع على وجهه ابتسامة بريئة
ـنـتصب رأسـيا وراء بـعضـها الـبعض.. ثم يـسرع واقـفا يـرتب صفـحات الـكتاب ا
الءة الءة البـيضاء.. يـسحب ا ـغطاة بـا أمام جـثة األسـتاذ والـعقل والـعاطـفة ا
ـسك بـيـد الـهـون يـدق سـبع دقـات عــنـهم يــعـبـر من فــوقـهم بــالـعـرض وهـو 

..ينهض األستاذ ومعه العقل والعاطفة )
الصوت :

انهض يا فارس م األلم زيل العدم .
معدشى معنى للسكوت وال الندم .
ملعون يا ظلم بحق كل من اتظلم .
الكون البد يوم مصيره ها يتعدل

إن مات قلم بيتولد ألف مليون قلم .
عجبى !

 ( إظالم سريع ) 

الضمير : يا هابيبى أنا موش سامع هاجه .
األستاذ : بس أنا سامع ( تأتى من اخللفية موسيقى أغنية راجع شايل فى
أيــدنـا سالح ) . اســـمع يـــا خــواجــة.. اســـمع.. لـــيه مـــوش ســـامع.. اســـمع.. اســـمع

..اسمع.. اسمع .
الـضـمـير : أنـتى أعــصـابك تـعـبـانه.. أيـزه واحـد ويــسـكى وواحـد ( يـشـير له عـلى
تــقـاسـيم جـسم مـوديل نــسـائى جــمـيل ) أيـز حط جــســمك فى واحـد جــاكـوزى
(يـضـحك ) وأنـتى عـارف الـلى بـاقى (تـتـصـاعـد مـوسـيـقى األغـنـيـة من جـديـد

واألستاذ يلف حول نفسه فى نشوة) 
العقل  : ( يدخل لألستاذ مع العاطفة مع انسحاب الضمير ) عرفتى كان الزم

نرجع ليه ?!
الـعاطفة : ورجعـنا يـاعقل.. قلت خالص الوضع أتغـير.. ونـظام الـدولة ها يرحب

بيك .
الـعقل  : ( بـسخرية ) قال يـعنى نـظام الـدولة أول ما رجعـنا اعتـقله أو حطه فى
السجن .. ده يا دوب من أول شهـر..قابل كام مرة رئيس الدولة.. اترشح كام مرة
وزيـر..كل جـرايد األمـة بـتـتـسابق جلل مـا تـخطف مـقاالته ( لألسـتاذ ) مـا تـرد يـا

سيدى.. حد فى يوم قال لك إنت بتكتب ليه ? وال بتكتب إيه ?!
األستاذ : محدش قال لى.. وكأن كالمى كان بال معنى !!

العقل  : ألنك مفهمتش إزاى تبقى أصول اللعبة .
األستاذ : ( يصرخ فيه ) ما يفهمش أصول اللعبة غير بلياتشو فى سيرك كبير .
ـطـلـوب.. أمـشى عـلى ـا اكــتـشف أن ا يـكون بـلــيـاتـشـو  األسـتاذ  الـعـاطـفة : رفض 
نقـطة دم تتـهزش..  أمشى على حد الـسيف من غـير رجـليك ما تـنزل  احلبل وال 

داهنة والنفاق . ..ما هى لعبة وليها ناسها.. عايزه اخلبرة فى ا
العقل  : التوازن شىء ضرورى.. كل عصر وله سياسته.. كل وقت وله أذان .

خـيال.. بس خـيال.. حـتى وهـمى كـان  حـلمى كـان  عـقلى إن  األسـتاذ : الـظـاهـر يـا 
حبى لنيل بلدنا عمره ما كان فى يوم خيال .

ا غاوى شحططة وسفر . العقل  : ( فى ضيق ) أنت اللى دا
العاطفة: ما تلوموش.. هو يعنى اللى حصله بعد رجوعنا كان من كتابات القدر ?

ا دقوا الباب علينا وقالوا له.. اتفضل معانا.  وال أنت ناسى 
األسـتاذ: ( وكأنه يـستدعى الـلحظة ) عـملت إيه ?! ( يدخل له الـضمير مـرتديا

نظارة سوداء )
الضمير : اسمك أهوه فى كشوف االعتقال .

األستاذ : عملت إيه ?
الضمير : ما تتخضش.. دول يا دوبك كام سؤال .

.. ودول يسار..  العاطفة : حتت ستار الفتنة.. فتحوا أبواب السجون.. دول 
األستاذ : طب أنا مع م فيهم.. 

العاطفة : مع دول.. وال مع دول.. مش ها تفرق
الضمير : اسمك هنا فى كشوف االعتقال 

األستاذ : يعنى أنا رايح رايح 
ينى معفن  العاطفة : مش مرة قالوا لك إن جيناتك الوراثية بتقول إنك 

األستاذ : إيوه .
العاطفة : ومرة قالوا لك إن جيناتك الوراثية بتقول إنك يسارى مقشفر . 

األستاذ : أيوه .
العقل : طب ليه مستغرب . 

رة دى . األستاذ : ( يضحك ) ألنى عايز أعرف التهمة إيه ا
العاطفة : التهمة.. فتنة.. ربنا يخليلك عقلك .

الـعقل : مـاله عـقله.. دى كـانت هـيـصـة.. الـلى قـال والـلى مـا قـالشى.. والـلى كـتب
واللى ماكتبشى..  واللى عمل واللى ماعملشى..

األستاذ : بس أنا عمرى ما كتبت وال اشتركت فى أى فتنة. جايبينى ليه ? !
الضمير : مفيش إجابة.. اسمك معانا فى كشوف االعتقال .

سرح القومى قرر تأجيل افتتاح مسرحية «روميو وجوليت» للمخرج سناء شافع حتى نهاية يونية القادم بعد انتهاء موسم االمتحانات. > ا
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> إن مـنهج ستانسالفسكى خاطئ فهو بتشديده على التأكيد
كـنـاً اسـتغالل اخلـاصـية فـى خلق اإليـهـام بالـواقع لم يـعـد 

سرحية. سرحية أال وهى اللعبة ا األساسية ا

سرحي جريدة كل ا
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> إن مـعـيـارنـا لـيس أن نـقـدم مـسرحـيـة كـمـا لـو كـانت تـمـثل فى عـصر
ــا كــيف جنـعــلــهـا حتــيـا فـى زمـانــنـا إن هــذا أمــر حـاسم ــؤلف.. وإ ا

بالنسبة لنا.

ها. > زينب حس مدير الفرقة القومية الغنائية االستعراضية  أكدت أن مسرحية «زى الفل» هى باكورة مجموعة عروض استعراضية تستعد الفرقة لتقد

سرحي جريدة كل ا
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ـــؤلف لـــكى ـــســـرحـى كـــتـــبه ا ـــســـرحى ألن الـــنص ا ا
ــلــكه من ــا  ـســرح  يــقــدمه اخملــرج عــلى خــشــبــة ا
أدوات فـنية سـتسـاعده علـى تفسـير الـنص فإذا جلأ
ـــهــمـــة جتـــهـــيـــز الــنـص قـــبل الـــعــرض إلى من يـــقـــوم 
ـــســـرحى وإعـــداده فــإن مـــهـــمــته  –كـــمـــخـــرج - قــد ا
ـســرحى يـكـون انـتــهت هـذا فـضال عـن أن اإلعـداد ا
ــســرح كـأن تــقــوم بــإعــداد نص لــوســيط آخــر غــيــر ا
روائى أو نص شعرى أو قصـة قصيرة أو غيرها من
ـسـرح .. ـهـا عـلى خـشـبـة ا الـوسـائط األخـرى لـتـقـد
ن ?? إبــراهــيم الــرفـاعى ولــذلك نــتــســاءل : من يــعــد 

يعد جلورج شحادة? ! 
نص هـذا الـعـرض هو نـص ( مهـاجـر بـرسـبـان ) الذى
ـــصـــرى األصل الـــلـــبـــنـــانى الـــنـــشــأة كـــتـــبه الـــكـــاتب ا
الــــفــــرنـــسـى اإلقـــامــــة (جــــورج شــــحـــادة) وتــــعــــد هـــذه
ـســرحــيــة من أشــهـر نــصــوصه لــتــفـرد مــوضــوعــهـا ا
ـــســــرحـــيـــة كــــتـــبت وطــــرافـــته وعــــمق رؤيـــتـه وهـــذه ا
بالـفـرنسـيـة فى عام 1952 وتـرجـمـها إلى الـعـربـية (
فـتـحى الـعـشـرى) وإلعـداد أغـفل  أشـيـاء كـثـيـرة جدا
وحــول لــغــة الــنص الــفــصــحـى إلى الــلــهــجــة الــعــامــيـة
الركيـكة - ال أتـهم العـاميـة بالـركاكـة - لكـننى أقول :
إن عامـيـة هذا الـنص الـذى أعـده إبراهـيم الـرفاعى
عامية ركيكة أفسدت على الشخوص درجة صدقها
حتـوى النص ومضـمونه . واخملرج ( عادل وأضـرت 
درويـش ) اعـــتـــمــــد عـــلـى اإلعـــداد ولم يــــوظف أدواته
عد فقدم بـشكل يساعده عـلى مداراة عيوب الـنص ا
ديكورا ثابتـا صممه ( جوزيف نسيم) برغم أن النص
ــشــاهــد تــدور فى أزمــنـة عــبــارة عن مــجــمـوعــة من ا
مـــتـــعــددة وأمـــاكن مـــخـــتــلـــفـــة .. الــديـــكـــور الــثـــابت لم
يساعـدنا عـلى التـعرف عـلى تلك االنـتقـاالت الزمـانية
ـكانيـة بل إن قطـعه كلهـا لم تسـتخدم ألنـها جاءت وا
مـجــرد حــلـيــة جــمــالـيــة ال أكــثـر وال أقل .. والــديــكـور
عبـارة عن : لوحـة فى اخللـفيـة تمـثل بانـوراما الـقرية
ـسـرح قطـعـتان ـ خـشبـة ا وبـشكل تـقـلـيدى وعـلى 
ثـــابــتـــتــان األولى تـــشــيـــر إلى مــنـــزل له بــاب خـــشــبى
والــثــانــيــة عــبــارة عن بــرواز يــشــيــر إلى نــافــذة وعــلى
الـشــمـال قـطـعـتـان أخــريـان األولى عـبـارة عن حـائط
غلق والـثانية برواز وكل فى وسـطه ما يشبه الـباب ا
هـذه الـقطع اعـتـمـدت عـلى خامـة اجلـريـد واخلوص
وأمـام الـبـانـورامـا - مـبـاشـرة - قـطـعـة تشـيـر إلى بـيت
صـغـيـر له بـاب يـبـدو مـثـل بـاب الـقـبو ,أمـامه سـاقـية
وبــعض الــقــطع اخلــشــبـــيــة الــطــولــيــة الــتى تــبــدو مــثل
شــواهــد الــقـــبــور وهــنــاك زيــر مـن الــفــخــار وشــجــرة
ـسرح معلق عـليها ضخمـة فى أقصى شمال خـشبة ا
صـــورة الــــغـــريب . هـــذا الــــديـــكـــور - بـــالــــصـــورة الـــتى
فصلتهـا - لم يقم بدوره ولم يستخدم وكل األحداث
ــشـاهـد دارت أمــامه أى أنـهــا دارت فى الـشـارع !! وا
ـــشــاهــد الــتى تـــدور داخل الــبــيــوت بــ ولم نــتــبــ ا
الزوج وزوجـته وهـذا هو اجلـزء األساسى الـذى تدور
فــيه مـشــاهـد الــعـرض لــقـد حتـول الــديـكــور من كـونه
ديـكـورا مسـرحـيا لـه وظيـفـة إلى مجـرد مـنظـر كـتلك
ــثـــال - داخل ـــنــاظـــر الـــتى نـــراهـــا - عـــلى ســـبــيـل ا ا

استوديوهات مصورى الصور الفوتوغرافية !!  
وفـيــمــا يــتـعــلق بــاألداء الــتــمـثــيــلى فــإن اخملــرج ( عـادل
درويـش ) لـــديه الـــقـــدرة عــــلى جتـــمـــيـع أكـــبـــر عـــدد من
ــمـــثـــلـــ الـــقــادريـن عـــلى األداء بـــشــكـل جـــيــد وتـــلك ا
ــســألــة حتــسب لـه حــيث إنه ومــنــذ ســنــوات طــويــلــة ا
يـعـمل فى هـذا اجملـال وبـالـتـالى فـإنه يـسـتـطـيع الـقـيام
ثـليه بـسهـولـة بل إن بعـضهم ـهمـة احلصـول علـى 
ــيـزة هى الــسـبب الـوحــيـد الـذى يـعــد مـحـتــرفـا وتـلك ا
ـسـرحيـة من الـسـقـوط النـهـائى .. لـقد يـنقـذ عـروضه ا
تمـيزت عنـاصر تمثـيليـة كثيرة مـنها : أمـيرة كامل التى
أدت دور الـزوجــة بــتــلــقــائــيــة وبــســاطــة شـديــدتــ ولم
مثل ايك الـلع   fmالـذى يفـسد عـلى ا يـهمهـا ذلك ا
ــأزق فــلم تــولــيه أداءه وبــخــبــرتــهـــا انــتــبــهت إلى هـــذا ا
اهـتـمـامـا بـرغم أنـه مـعـلق فى رقـبـتـهـا بـيـنـمـا نـرى بـقـية
ــمــثـلــ يــقــعـون فـى مـأزق تــلك اآللــة الــتى أفــقــدتـهم ا
وحــولــتــهم إلى مــجــمــوعــة من حــيــويــتــهم وتــلــقــائــيــتــهم
ــلـكـون الـدرايـة االنـفــعـالـيـ بــرغم اكـتـشـافــنـا بـأنـهم 
ــوهـــبــة الــتـى ال أشك فــيـــهــا أبــدا ومـــنــهم : ــلـــكــون ا و
مـحـمــد أمـ - مــحـمـد رجـب - أكـمل عـلـى - إبـراهـيم
كــامل - تــامـر حــسن .. لــقـد تــمـيــزت فى هـذا الــعـرض
عــنـــاصــر أخــرى : ســـارة زيــتــون - مـــصــطـــفى عــبــده -
مــحــمـود رمــضــان- صـفــاء رسالن .. يــنــبـغى االهــتــمـام
مثل عـلى األداء الصوتى بعـيدا عن استخدام بـتدريب ا
تلـك اآللة التى حتدث ضجيـجا شديدا يؤثر - بـالتبعية

مثل وصدقه وتلقائيته .    - على أداء ا

تـســتـخـدمه لــتـقـوم بــنـفس دور الـبــلـطـجـى وهى تـقـمع
زوجها هـذا االستخـدام نفسه يعـد عنصـرا جتريديا
ألنه يـــتــــرك لك مـــجـــاال لـــلـــتـــفــــســـيـــر .. ولـــقـــد لـــعـــبت
وسـيقـى التى قـام بـإعدادهـا ( هانـى حمـزة ) دورها ا
فى إبــراز حــدة الــتـــوتــر واخلــنــوع بــتـــلك اإليــقــاعــات
ــتـوافـقــة مع احلـالــة لـكـنــنى ال أعـرف مـاذا يــقـصـد ا
اخملــــرج حـــ كــــتـب فى ورقــــة الــــعــــرض مــــرة إعـــداد
موسـيقـى ومرة أخـرى تألـيف مـوسيـقى هل يـعنى أن
اإلعـداد اعتـمد عـلى موسـيقى ( لـيونـارد دو ) أم ماذا
?! إذا كـان يقصد هـذا فعليه أن يـذكر ذلك صراحة.
لـقد جلأ اخملرج خالد الـعيسوى إلى االستـعانة باللون
األســود لـيـكـون هـو الــلـون الـسـائـد ولــيـكـون هـو الـلـون
ـــســـرحــيـــة وتـــمـــثل ذلك فى الـــغــالـب عــلـى الــصـــورة ا
ـسرح مـثـلـ واحلـوائط وأرضـيـة خـشـبـة ا مالبـس ا
التى تـدور فـوقـهـا األحداث  ذلك الـلـون األسـود كان
ـــثـــابـــة رمـــز آخـــر لـــتـــلك األحـــداث الـــســـوداء الـــتى
ـكونـة من زوج ضـعـيف وامرأة تـعيـشـهـا تلك األسـرة ا
بائسة وكما ذكـرت فى البداية أن ( خالد العيسوى )
ـمـثل فنـراه فى هـذا الـعـرض قـد قدم يـهتـم كثـيـرا بـا
ـسـتقـبل مـوهـبـتـ كـبيـرتـ سـيـكـون لـهـمـا شـأن فى ا
ن صــابــر ) فى كل الــقــريب صــحــيح أنــنى رأيت ( أ
ــــصــــراويـــة وتــــعــــرفت جــــيـــدا عــــلى عــــروض فــــرقـــة ا
عـايشة إال مـوهبته وقـدرته العـالية عـلى التـقمص وا
ـفاجـأة - بـالـنـسـبة لـى - هى تلـك الفـتـاة صـغـيرة أن ا
الــسن الـتـى قـامت بــدور الـزوجــة ( مى عـبــد الـرازق )
ألنـها موهـوبة وقـادرة على معـايشـة كافة االنـفعاالت
ـــقــدرة وتــلك وتــعــبـــيــرات وجـــهــهــا تـــفــصح عـن تــلك ا
احليويـة التى يعـكسهـا األداء التـمثيـلى للمـمثلـ معا
وهذا يـدل على أن اخملـرج قد بـذل مـعهـا جهـدا كبـيرا
حـــتـى يـــصـل بـــهــــمـــا - مــــعـــا - إلى تــــلك الــــدرجـــة من

الصدق فى األداء التمثيلى .    
سرحى كل شىء فى عرض  عندما يفسد اإلعداد ا

(حصاد الشك)
   ال أســتـــطــيـع أن أســتـــوعب اســتـــهــتـــار بــعـض الــذين
ــسـرحى يــعـطــون ألنــفــســهم حق الــتـدخـل فى الــنص ا
بـإعــادة صــيـاغــته من جــديــد فـيــمــا يـســمى بــاإلعـداد

مــنـــفــصال عـن ســيــاق الـــعــرض بــاعـــتــبــاره مـــعــبــرا عن
وأزمــات ذاتــيـــة فــقــام بـــلف جــســد انـــفــعــاالت فـــرديــة
ــغـنـى بـقــطع ســمـيــكــة من الـبـالسـتــيك فــظـهــر أمـام ا
ــسـرحى  –وكـأنه داخل اجلـمــهــور - طـوال الــعـرض ا
ـسخ شــرنـقـة تــقـيـد حــركـته وحتـيــله إلى مـا يــشـبه ا
لــكـنه فـى نـهـايــة الـعــرض يـخــرج من شـرنــقـته ونـراه
ـسـرح إلى الـصـالـة نـازعـا عن يـنـزل من فــوق خـشـبـة ا
جــسـده تـلك الـشـرنـقـة اخلـانـقــة بـتـقـطـيع الـبالسـتـيك
ـلـتف وهـو ال يــزال يـغـنى غـنـاء تـفـصح كـلـمـاته عن ا
ـثـابـة الـرغـبـة فى ـا هـى  ـغــنى وكـلـمـاته إ أن ذلك ا
اخلــــروج من األزمـــة احملــــكـــمــــة الـــواقع فــــيـــهـــا بــــطـــلى
الــعــرض ومن الــعــنــاصــر الــتــجــريــديــة األخــرى (قـام
بـــتـــصـــمـــيم الـــديـــكـــور مـــحـــمـــد جــابـــر) تـــلـك اجلــدران
ـعـيـشـة الـتى تـضم بـطـلى الـعرض اخلـاصـة بـحـجـرة ا
وتـــلك اجلـــدران من نـــفس اخلـــامــة الـــتى يـــلـــتف بـــهــا
طرب خامة الـبالستيك والتى  تـصميمها جـسد ا
على هيئة أشرطـة طولية تبدو أمامنا وكأن احلائط
أصـبح مـشقـقـا بـشـكل يـتـيح الـفـرصـة أمـام عـدد كـبـير
ـــمــثـــلــ الـــذين اســـتــخـــدمــهم اخملـــرج كــأشـــبــاح من ا
وشـــيـــاطـــ وأفـــكـــار يـــعــــبـــرون عـــمـــا فى داخل رأس
الـزوج حـ تـشـتــد عـلـيه األزمـة وحــ يـتـذكـر بـعض
ـثـابـة فالش بـاك ألحـداث حـدثت ـنـغـصـات إنـهم  ا
ــاضى تـقـتـحم عــلـيه حـيـاتـه وتـعـيش مـعه داخل فى ا
نـفس اجلـدران لــكـنـهـا غـيـر مـرئــيـة أمـا عن عـنـاصـر
سرح وجـودة على خـشبـة ا الواقـعيـة فتـلك األشيـاء ا
ـطــبخ) والــبـوتــاجـاز هــذا فـضال عن األداء ( أدوات ا
ـعتـمـد على أسـلـوب التـقمص . الـتـمثـيـلى الواقـعى ـ وا
ـزاوجــة بــ الــتــجـريــدى والــواقــعى تــؤثــر عـلى تـلـك ا
ـفـردات إلى رموز عـمـلـية الـتـلـقى ألنـها حتـيل بـعض ا
ــتـلــقى الـعــادى الـوصـول ـا اليــسـتــطـيع ا وإشــارات ر
عـنى ولـيس مـن صالح إلى دالالتـها ومـن ثم يـضيـع ا
سـرحى - أى عرض - أن تـضيع مـنه بعض العـرض ا
ـعلـق فى عمق ـعـانى .. حـتى إن استـخـدام الـبـرواز ا ا
ـثل ـسـرح  لـيــظـهـر خــلـفه تـارة رأس الــرجل الـذى  ا
الـبـلـطـجى ( نـبـيل جالل) وهـو يـخـاطـبه وكـأنه صـوت
اضى ثم يستـخدمه كإطار لوجه الزوجة ح من ا

 مشهد من عرض «عرس ليلة زهران»

 العامية ليست ركيكة .. لكن إعداد نص
«مهاجر برسبان» أفسد على الشخوص

درجة صدقها الفنى!!

 كيف نستوعب استهتار بعض من يعطون
سرحى?! ألنفسهم حق التدخل فى النص ا

 اللوحة للفنان «رمزى مصطفى»

أمــا بـــقــيـــة الــشـــخــوص فــظـــهــرت - أمـــامــنـــا- مــجــرد
خـــــيــــــاالت وأشــــــبــــــاح تــــــطــــــارد الــــــزوجــــــ وتــــــقض
ـــســرحى مـــضـــجــعـــهـــمــا هـــذا فـــضال عن أن الـــنص ا
تعارف عليه شار إليه لم يكتب بالشكل الدرامى ا ا
إذ أن حبكته ليست تقـليدية وبالتالى فإن البناء ليس
بـنـاء مسـرحـيـا خالـصـا العـتمـاده عـلى غـنـائيـة الـبوح
سـرحـية تـعـبر تـلك الـغنـائـيـة التى جتـعل الـشخـصـيـة ا
وبــــشـــكـل ذاتى صـــرف دون ـــأســــاة من اخلـــارج عـن ا
ــشـاعــر الــداخـلــيــة الـتى االهــتـمــام بــاسـتــبــطـان تــلك ا
ـأسـاة وخطـورة الـلـحـظة الـتى يـتـعرض تـوضح عـمق ا
ـــواجـــهـــة مـــجــــمـــوعـــة من الـــضـــغـــوط فـــيـــهـــا الــــرجل 
احلـيـاتــيـة حــيث يـعـيـش مـهـددا - وبــشـكل دائم - من
قــبل قـوى ال يـســتـطـيع أن يــفـعل حـيــالـهـا شـيــئـا : مـنـذ
تـلك الرجـولـة التى لم طـفولـته وحـتى اكتـمـال رجولـته
يستطـع الشعور باكـتمالهـا بسبب عجـزه عن النهوض
من تـلك العـثرات الـتى دمـرت حيـاته من قبل مـنذ أن
كان جنديا فى اجليش بل منذ أن كان طفال صغيرا
ــجــمــوعـة مـن الـقــامــعــ لــطــفــولـتـه وحـ مــحــاطــا 
أصــبح رجال مــارس الــبــلــطـجـى عــلـيـه تــلك الــســطـوة
الــقــاتـلــة وحــاولت الــزوجــة أن تــسـتــعــيــده من جــديـد
ـفتـقدة لـكنـها عـجزت ولم جتد وتعيـد إليه رجـولته ا
أمـامـهـا - نـتـيــجـة لـهـذا الـعـجـز - إال أن تـمـارس عـلـيه
نفس الـقسـوة وتلـعب معه نـفس اللـعبـة لكـنه لم يفق
تعددة فنجده رجال منهارا ولم يستجب حملاوالتهـا ا
ضعـيفـا ومتـخاذال فى زمن ال يـعتـرف بالـضعـفاء بل
ــعـنى يــعـتــرف بــاألقـويــاء والــعـنــوان يــشـيــر إلى هــذا ا
بـــشـــكل واضـح ومـــبـــاشـــر فــــالـــعـــمـــة - هــــنـــا - تـــعـــنى
ـواجـهـة . تـلك االسـتـسالم  والـعـصـايـا تـعـنى الـقـوة وا
الـغـنـائـيـة الـتى أشــرت إلـيـهـا وهى من سـمـات مـسـرح
(رجب سـليم ) التى يـنبغى عـليه أن يـعيد الـنظر فـيها
ــا يــســـاعــده عــلـى كــتــابـــة نص درامى -هـــنــاك فــرق
بـــالـــفــعـل بــ الـــغـــنـــائــيـــة والـــدرامـــيــة - تـــلك الـــســـمــة
اسـتنـزفهـا فى مـعظم أعـماله لـدرجـة أنك تشـعر أنـها
أصــبـــحـت أعــمـــاال مـــتـــشـــابـــهــة!! مـن حـــيث احملـــتــوى
ــوضـــوع والــشـــخـــوص -أيــضـــا - فـــذلك الـــعــمل ال وا
ـلك النـار) و ( القلع يـختـلف كثـيرا عن نـصيه: ( من 

والصارى) !! 
الحظات التى ذكـرتها فإن استعانة اخملرج  وبرغم ا
ألوف ( خـالد الـعيـسوى ) بنـص مؤلف خـروجا علـى ا
بـالـنسـبـة له يعـد أمـرا جيـدا فـهو مـايزال فـى مرحـلة
الــتـجــريب والــبــحث عن وســائل وأســالــيب تــمــيـزه عن

أقرانه من اخملرج اجلدد ..
  ويــقـدم فـى عـرضه تــفـســيـرا يــنـهـض بـالــنص حـيث
حــاول أن يــخــرجه مـن غـنــائــيــتـه بـذلـك اجلــهــد الـذى
ـثــلـيه ( مى عــبـد الـرازق) بـذلـه وهـو يـقــوم بـتــدريب 
ـــغـــلـــوبـــة عـــلـى أمـــرهــا الـــتى قـــامـت بــدور الـــزوجـــة ا
ـن صـــابـــر) الـــذى قــــام بـــدور الـــزوج الــــضـــعـــيف و(أ
ـــــتــــــخـــــاذل وحــــــاول أن يـــــزاوج - فـى رؤيـــــتـه - بـــــ ا
الـتــجـريـديـة والـواقـعــيـة ولـقـد تـمـثـلـت الـتـجـريـديـة فى
استعانته بعناصر مسرحية لم يقدمها بشكل تقليدى
مــثل عـنــصـر الـغــنـاء الـذى قــدمه ( سـيـد جــابـر ) وهـو
الــذى كـــتب األشـــعــار - أيـــضــا- هـــذا الـــغــنـــاء لم يــأت
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> كـان بـريـخـت يـعتـبـر الـتـصـمـيم غـايـة فـى األهـمـية وكـان يـسـتـنـبط أسـالـيـب مـعـاجلة
واقف ـعاونة صديقه كاسبرنير.. كان يبدأ بـالناس ويرسم الشخصيات فى عالقتها با

احملددة وهكذا كان يتصور القوالب. 14
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

طاف» للمؤلف مؤمن عبده وتقدمه فرقة قصر ثقافة اجليزة. سرحى «آخر ا مثل الشاب باتع خليل يشارك حالياً بالتمثيل فى العرض ا > ا
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«فى بيتنا فأر» ولعبة احملاكاة التهكمية
كسر اإليهام وكشف تقنيات اللعبة غلبا على أحداث العرض الكوميدى

ثلون فى العرض أكثر من طريقة فى التمثيل  اخملرجون 

يــاســـر فــيـــصل وعـــطــيـــة درديـــرى) أو عــلى
منصـة كسـر اإليهام - تـامر القـاضى - كما
ـمــثل مــحــمـد عــبــد اخلـالق لــعب اخملــرج وا
دورًا ال بــأس به فى خــلـق جــو من الــبــهــجــة
ـطـلــوبـة والـتى أصــبـحت مـراهــنـة الـعـرض ا

األساسية مع تطور أحداث العرض.
واحلـدث الـذى يـجب أن يـشـار له كـأهم ما
ـسـرحى هـو سـيـطـرة اخملرج فى الـعرض ا
- سـيـد فــؤاد - عـلى مـجـمــوعـة اخملـرجـ
الــذين اســتـخــدمـهـم كـمــمـثــلـ داخل كــيـان
ـسرحى فـلقـد سيـطر سـيد فؤاد الـعرض ا
ـــعـــروف هـــشــام عـــلـى مـــخـــرج اجلـــامـــعـــة ا
وســجــنه فـى دور األب كــمــا ســيــطــر عــلى
عـزة احلسـينى وسـجنـها علـى الرغم مـنها
فـى دور األم كــمـــا غـــرر بـــحــمـــادة شـــوشــة
ح إلــيه أنه ســوف يــلـعـب عـدة أدوار فى وأ
سرحى فـاستـجاب حـمادة وقدم العـرض ا
تـشـكـيـلــة ال بـأس بـهـا من أدوار الـسـيـدات
والـــغـــريب أنه ضـــحك عـــلى مـــحــمـــد عـــبــد
ـــيــديــا اخلــالـق ووضــعه فـى دور اعــتــادت ا
اجلــديــدة أن تــقـدمـه وهـو دور رجـل الـدين
ـــلئ بـــاألطـــمـــاع والــذى ال يـــعـــرف شـــيـــئــاً ا

حقيقياً عن الدين?!
أمـــا عن نــــرمـــ زعـــزع وعــــطـــيـــة درديـــرى
وعــــادل صـالح فــــيــــبــــدو أنه قــــد أقــــنــــعــــهم
بـأهمـيـة الـقـضـيـة إذ تـعد مـحـاكـاة تـهـكـمـية
للفـيلم الشـهير - فى بـيتنـا رجل - وعليهم
أن يــفـجـروا طــاقـاتـهـم الـتـمــثـيـلــيـة اخلالقـة
ـوضــوع أهــمـيــته فــرأيــنـا كالً لــكى يــأخــذ ا
مــنـهم وقــد اسـتــعـد تــمـامــاً لـطــبـيــعـة الـدور
ـريح وخـاصـة عـطـيـة درديـرى الـكـومـيـدى ا
ـثالً بـارعـاً كـاتـب الـسـيـنـاريـو والـذى أراه 
يــــــعــــــرف تـــــمــــــامــــــاً كـــــيـف يــــــتـــــحــــــرك بـــــ
الــشـــخــصــيــات الــتى أوكــلت إلــيه (ضــابط

دكتور صينى).
وفى الـنـهــايـة أظن أن الـعــرض كـان خـتـامـاً
ــــســــتـــقــــلـــة المــــعـــاً اخــــتــــتـــمـت به الــــفـــرق ا
مـــهــرجـــانــهــا األول والـــذى كــان يـــبــحث فى
ـــتــبـــايــنــة ـــعــانى ا عـــروضه الــســـبــعـــة عن ا
ــغـــنى - لـــلــســـعـــادة تـــلك الـــتى جـــســـدهـــا ا
أسـامة - بـطريـقـة كومـيديـة خالقة وأظن
أن فــرقـة احلــركـة بــعـرضــهــا هـذا لم تــشـذ
كثيـراً عن عروضـها السـابقة والـتى تتوسل
من خالل الـــكـــومـــيـــديــا الـــســـوداء لـــتــصـــنع
ـرة القـادمة أن الـبهـجة فـقط علـيهم فى ا
يـخـتـزلـوا أفـكـارهم لـتـقـدم فى أقـصـر وقت
شـاهد احملب للفرقة ل ا كن حتى ال 

وللكوميديا.

حلال رب األسرة وعن يـسارك سيقف لك
ــعـــلق الـــفــهـــلــوى تـــامــر ــرصـــاد دائــمـــاً ا بـــا
سـرحـية الـقاضى لـكى يـعيـدك لـطريـقـة ا
الـبـديلـة والـتى تـعـتـمـد مـنـطق الـلـعب وحده

فى تكنيك سهل ومباشر.
ــــــواقف ــــــمــــــثــــــلــــــون عــــــلى ا وقــــــد جتـــــرأ ا
واألحداث وقدموا صيـغاً مركبة جتمع ب
أكــثــر من طــريـقــة تــمـثــيل واســتــطـردوا فى
لعـبهـم بأكـثر مـن طريـقة فـطـالت األحداث
ـلة ال تـبعث وأصـبحت فى أحـيـان كثـيرة 
ـــا كـــشف ـــرة فـــطـــا عـــلى االســـتـــمـــتـــاع بـــا
ـســرحـيـة وأصـبح ــمـثـلـون أبــعـاد الـلــعـبـة ا ا
ـتـلـقى واعـيـا بـالـتـقـنـيـة والـبـنـيـة الـدرامـية ا
ـرة لإلطـالة الـتى تـؤذى احلدث فال داع با
ـتـلـقى له وإال فـمـا مـعنى الـدرامى وتـقـبل ا
اعتماد العـرض على طرق الكشف العادية

للموضوع وتقنية التناول?!
 والـالفت فى طــرق الـــكــشف الــتـى يــعــتــمــد
عـــلــيـــهـــا الـــعـــرض - كـــســـر اإليــهـــام - عـــلى
ــــانى بــــريـــخـت أنـــهــــا طـــريــــقـــة طـــريــــقـــة األ
ـــــــكـن أن تـــــــؤدى أصـــــــبــــــــحت Local وال 
ـطـلـوب الــذى يـرمى إلـيه الـعـرض لـلــمـعـنى ا
فـهى طــريـقـة اســتـخــدمـهـا مــعـظم الـفــنـانـ
الــعـــرب لـــكى يــلـــعـــبــوا مع مـــتـــلــقـــيــهـم لــعـــبــة
مــكـشــوفـة اجلــوانب الــفـنــيـة وقــاعـة روابط
ـسـرحى ال الـتى قـدم من خـاللـهـا الـعـرض ا
ـكن بأى حـال من األحوال أن تـؤدى لذلك
ـــــزعــــــوم فـــــأصــــــوات احلـــــدادين اإليــــــهـــــام ا
ـنتـشـريـن حـول الـقـاعـة البد ـيـكـانـيـكـيـة ا وا
وأن يـــخـــرجــوك مـن أى إيــهـــام أو غـــيــره من
سميات الـتقليدية فى التلقى كما أن تلك ا
طـبــيـعــة بـنــاء احلـدث الــتى اعـتــمـدهــا سـيـد
كن أيضـا أن تؤدى لهذا النوع من فؤاد ال 
التلقى ويبدو أنها كانت مزحة أراد سيد أن
يــــســــتـــــغــــلــــهــــا فـى مــــوضــــوعـه دون أن يــــعى
ــلل عــلى مــنــحــنــيـات خــطــورتـهــا فـى بـعـث ا
احلــدث الــدرامـى ولم يــنــقــذه ســوى بــراعــة
ــثــلـيـه داخل األســرة (نـرمــ زعــزع عـزة
احلـسـيـنى حـمـادة شـوشـة هـشـام مـنـصور

الــشــخـصــيــة قــبل اخلــوف عــلـى مـســتــقــبل
الكل فـلـيس هـنـاك شىء أهم من مـصـلـحة
كل فـرد فى األسرة ومن ثم يـصبـح سقوط
ـــزرى فـى بـــراثن الـــفـــأر اجلـــبـــار األســـرة ا
أمـراً طـبيـعـيـاً ال فكـاك مـنه وتـصـبح أغانى
ــــــأخـــــوذة عن تـــــراث - أســـــامـــــة فـــــؤاد - ا
إسـمـاعـيل يس تـعـلـيـقـاً جـمـالـيـاً مـبـاشـراً -
فــالــدنـــيــا تـــيــاتــرو واحلـب تــيــاتـــرو وكل مــا
تـمـشى تالقى تـيـاترو - وأنـا أنـا وأنـطـونـيو
ـــواقـف الـــتـى تـــبـــدو أنــــا - ورغم غـــرابــــة ا
كـــفالشـــات كـــومــيـــديـــة ســـريــعـــة إال أنك ال
ـكن أن تـرثى حلـال هذه األسـرة فـتـكوين
ـشاهـد يـشدك بـاجتـاه اللـعب مع احلدث ا

لحة. ال التماهى فى مشاكله اليومية ا
ن كما أن السيـنوغرافيا التى أسس لها أ
ـــــنـــــعم مـع ســـــيـــــد فــــؤاد أرادت أن عــــبـــــد ا
تــكــشف لك األســرة من الــداخـل فـصــنــعت
بانوراما من األبـواب والبالستيك الشفاف
مـثـل فى اسـتعـداداتهم أو الـذى يكـشف ا
أثــاثـــاتــهم األســـريــة الــتـــقــلــيـــديــة من أســرة
ـرة وشـمــاعــات... إلخ لــكى ال تــتـمــاهى بــا
مع أى مـوقف أو تأخـذك الـشـهـامـة فـترثى

ـــوضــوعـه الــكـــومــيـــدى فــإنه لــكى يـــؤسس 
يضع فى مقدمة عناصره الغناء احلى ب
تالحـقة والتى تنهار من خاللها شاهد ا ا
األسـرة شيئـاً فشيـئاً مع مرض األب وطمع
االبـنـة فى مــكـافـأة نـهـايـة خـدمـة أبـيـهـا فى
احلـكــومـة وطـمع االبن احملــامى فى إنـشـاء
وت مـشاريع سريعـة مربحة عـلى حساب ا
الــــســـريع ألبــــيه فال شـىء يـــهم فـى ســـبـــيل
ـا تـكـويـنـه وصـعـوده لـلــسـلم االجـتــمـاعى و
ـؤلـف يـعــلـم أن مـوضــوعـه من الــنـوع كــان ا
الـتــقــلـيــدى الــذى تـبــثه إلــيـنــا الــفـضــائــيـات
يــومـيــاً فـإنه يــبـتــدع فـكــرة (كـاســر اإليـهـام)
والــتى قــام بــهــا (تــامـــر الــقــاضى) لــيــعــطل
األحداث التـقلـيدية ويـؤكد على أن الـفرقة
تــلـعـب مع اجلــمـهــور لــعـبــة وراءهــا أحـداث
كـامــنـة ومــشـاكل حــقـيــقـيــة يـجب االلــتـفـات
إلــيـهــا وحـ تــبـدأ مــشـاهــد كـاســر اإليـهـام
ــســرحـــيــة فى طــرق تــبــدأ مـــعه األلــعـــاب ا
ـوضـوع الـتقـلـيدى األداء والـغنـاء ويـتـفكك ا
ــســرحى بــكل لــيــحـل مــحــله حــيل الــلـــعب ا
شاهد وسائلـها اجلمالـية والتـقنية وتـرى ا
تـتالحق فى ســرعـة وخـفـة ظل لـكى تـعـقب
ـصــريـة الـبــسـيـطـة فى عـلـى حـال األسـرة ا
ـــزمــنـــة وبــدى انـــهــيـــاراتــهـــا الـــيــومـــيــة أو ا
ـا هـو لـلـمــتـلـقى أن هــذا الـفـأر الـوهــمى إ
ـؤلف على حال تـعقيب بـسيط من جانب ا
ـصريـة فـفى الفـيـلم الشـهـير «فى األسرة ا
بــيــتـنــا رجل» نـرى أســرة مــعـتــدلـة حتــتـضن
ـــوذجــا مــنـــاضالً ثـــوريــاً يـــريـــد أن يــقـــدم 
; مرة حـقيـقيـاً لشـباب أبى أن يـحتل مـرت
من خالل الـعدو التـقليـدى ومرة أخرى من
خالل مـجـمـوعـة من األفـاقـ الـذين تـولـوا
ســلـطــة الـدولــة أمـا فـى الـتــصـور اجلــديـد
فــهـــذه األســرة أصـــبــحت بـال هم حــقـــيــقى
ـكـن أن تـســتــنـد عــلــيه األحــداث وأصـبح
الــفـأر الـصـغـيـر يـهـز كــيـانـهـا بـشـدة فـيـبـدى
خـضوعها وضـعفها فى مـواجهة أى موقف
وهى أســـرة كـــاجملـــتـــمـع مـــلـــيـــئـــة بـــالـــكـــذب
ــــصــــالح والالمــــبــــاالة بـل واخلــــوف عــــلى ا

اخـتـفت فـرقـة (احلـركـة) منـذ فـتـرة طـويـلة
ــمـثل خـالـد الـصـاوى حـيث انــشـغل عـنـهـا ا
وأصــــــبـــــحت أعــــــمـــــالـه الـــــســــــيـــــنـــــمــــــائـــــيـــــة
والـتـلـيـفزيـونـيـة هـى شغـلـه الـشـاغل ولـكـنـها
عادت إلينا مـرة أخرى بعمل جديد بعنوان
(فى بــيـتــنـا فـأر) من تــألـيف وإخــراج سـيـد
ن يـتعـرف عـليـها فؤاد وفـرقـة «احلركـة» 
سرح للمـرة األولى هى إحدى أهم فرق ا
ــســتــقل والــتـى كــانت تــرعــاهــا الــدكــتــورة ا
هـدى وصفى وتعـتمد عـلى حتليل األوضاع
االجــتـــمــاعــيـــة والــفـــنــيـــة بــشـــكل كـــومــيــدى
ـيل لـلـكومـيـديـا الـسـوداء وكانت ارجتـالى 
أهم الــــعــــروض الــــتى قــــدمــــتــــهــــا الــــفــــرقـــة

يالد اللعب فى الدماغ وكيلو بطه). (ا
أمـا فى عـرضـهـا اجلــديـد «فى بـيـتـنـا فـأر»
ـــؤلـف ســـيـــد فـــؤاد يـــحـــلل األوضـــاع فـــإن ا
االجــتــمــاعــيـــة الــتى طــرأت عــلـى الــطــبــقــة
الـوسطى وحولتهـا لطبقـة ال قدرة لها على
اإلطالق ويـبــدو أنـهــا فى طــريـقــهـا لــلـزوال
فـــلم تـــعـــد تــتـــحـــلى بـــأى قـــوة أو طـــمــوح أو
فــقط أصــبــحت طــبــقــة ضــعــيــفــة مــثــابــرة 
ـنزل للـغايـة ال تسـتطـيع مـواجهـة فأر فى ا
كن ببساطة أن تـنهار وتتفكك أوصالها و
زعـوم مازال هـناك يـأكل ويشرب والفـأر ا
فى الــبــيت وكم كــان ذكــيــا - ســيــد فـؤاد -
ا هو ح كشف للمـتلقى أن هذا الفأر إ
لــعــبــة بــســـيــطــة ســقــطت من إحــدى بــنــات
اجلـيـران - مــثـلت الــدور حـنــ ابـنــة سـيـد
ـــســـرحى فــــؤاد - فـــفى نـــهــــايـــة الـــعــــرض ا
وحــيــنــمـا انــهــارت األســرة تـمــامــا فـاألب ال
يــــعـــرف كــــيف يــــواجه مـــرضـه وفى إحـــدى
مـعـاركه اليـومـيـة مع األم نـراه وقد طـلـقـها
واألم فقدت زوجـها فى ساعة غضب رغم
أنها كانت حتاول أن تساعد أبناءها بشتى
الـوسـائل والــفـتـاة فــقـدت عـريــسـهـا وجـزءاً
كبـيـراً من عـمرهـا فى انـتـظـار الوهم واألخ
ــنــاسب فــلــجـأ الـصــغــيــر لم يــجــد الـعــمل ا
كـغـيـره من الـشـبـاب إلى طـريق اجلـمـاعات
اإلسـالمــيـــة عــلـه يــجـــد ضــالـــته فـى طــريق
ــكن أن يــلــعب كل الــهــدايــة واألخ األكــبـــر 
ـلـتـويــة فى سـبـيــله لـتـكــوين نـفـسه األدوار ا
ولــكـنه يــأبى أن يــسـاعــد أسـرته الــصـغــيـرة
عـــلى الـــنــــهـــوض من كــــبـــوتـــهـــا الــــنـــفـــســـيـــة

واالجتماعية.
وأقــــول لـــــكـم فى نـــــهـــــايـــــة هـــــذه األحــــداث
ـــؤســــفـــة يـــتــــســـاءل الـــعـــرض عـن مـــعـــانى ا
الـســعـادة عن طـريق الـغـنـاء احلى والـفـرقـة
غنى أسامة فؤاد - وسيقية الـبسيطة فا ا
يـتـقــمص بـبـراعــة طـريـقـة وأداء إســمـاعـيل
ـا كـان يس فى تـلك األغـنـيـة (الـسـعـادة) و
سرحى يـتوسل بأكثر من طريقة  طريقة كوميدية خالقة  السؤال عن معنى السعادة بالغناءالعرض ا

 سيطرة اخملرج 
على مجموعة
اخملرج الذين
استخدمهم كممثل

 حتليل لتفكك الطبقة
الوسطى عبر الكوميديا

 ¢ù«ªN óªMCG

العقل  : ( للضمير ) اكتب.. اعترف رغم إنكاره.. اسحبوه .
 ( يـسقط من أعلى طرفى حبل يـقيد بـهما الـضمير يد األسـتاذ الذى يـسقط
عـلى األرض وتـطـفأ بـقـعة الـضوء لـتـضاء بـقـعة ضـوء أخـرى نـرى فـيـها الـعقل

والعاطفة )
العاطفة : ارحتت خالص ? 

العقل  : ارتاحتى انتى والها من اللى حصله ? 
الـعاطفة : أنت بتكدب وتصدق كذبك.. بتـغنى وترد على نفسك.. وحلسن احلظ

أن األيام كشفت وهمك .
العقل  : ( فى حتد) أنا مش بكذب .

ماكـانتش الـعاطـفة : تـقدر تنـكر أن حـياة مـكانش لـها أى عالقة بـللى حصل له.. 
تعرف من أصله إيه اللى حصل له .

العقل  : اللى حصل كان من سعادة الباشا.. والد الها .
العاطفة : أل.. األستاذ عارف كل القصة ( لألستاذ ) تقدر تنكر ?!

األستاذ : سيبونى فى حالى .
العاطفة : دلوقتى سيبونى فى حالى.. طب ليه عقلك مش سايبك? بعد خروجك
هـجوا عـلى بالد ـالـكـة والـبـاشـوات  الـثورة واطـردت كل الـعـيـلـة ا الـسجن قـامت  م 

بره.. عقلك زن عليك.. هات أستيكة وامسح بيها التهمة .
العقل  : كان الزم .

العاطفة : 
دهولته وحولته لكائن مذعور.. ماشى يهلفط ب الناس .

األسـتاذ : أنـا مش يـسـارى. مـلـعون درجـات الـلون األحـمر..تـسقط االشـتـراكـية ..
يسقط ماو واللون واجلنس األصفر .

العقل  : اكتب.. انفى.. اكتب.. انفى .
الـعاطفة : كتب األسـتاذ يـلعن االشتـراكية ولقى نـفسه بسـببك مـتورط فى التـهمة

التانية .
العقل  : ما كنتش أعرف أن الزمن ها يبقى وشه محل  قفاه .

رحـلة.. ثورة جارفة واخدة الـعاطفة : االشتـراكية اللى كانت سـبه.. بقت شعار ا
فى طــريـقــهـا كل شىء.. مـفــرمـة يـومــيـهــة لــلـرأســمـالــيـة حـتى ولـو كـانت وطـنــيـة..
تـصفـية.. تـأميم .. تكـميم.. فك وحل وتـركيب.. وبقت هيـصة جـديدة.. والهـيصه

يلزمها ضحايا .
العقل  : أديكى قلتيها.. كانت هيصة وليها ضحايا .

العاطفة : األستاذ م األول كان برة اللعبة.. أنت اللى رميته فى دايرتها .
العقل  : ما خالص.. هى لبانة ها نتندغ بيها ? !

الـعـاطـفـة : مـا هـو الزم الــنـاس تــعـرف إيه الـلى حـصل له بـســبـبك.. وال أنت فى
وضوع ?! قول له يا أستاذ وال كمان ها تقول مش فاكر . بالويك بتقفل ع ا

األستاذ : مش فاكر. سيبونى فى حالى .
العاطفة : اشمعنا مصايبى يفكرها لك ? !

األستاذ : سيبونى فى حالى !!
الـعاطفة : ( لـلعقل ) ألبس من تانى السـترة..صحى ضمـيره يـلبس زيك السـترة

احلمرة .
ثل تانى ? ! الضمير : يوه.. ها 

العاطفة : البس .
قيدة  ( يرتدى العقل والضمير سترة حمراء اللون وهما يقتربان من األستاذ ا

قعد ) يداه فى جوانب ا
العقل  : أنت آدم ? 

رة دى التهمة إيه ?! األستاذ : أيوه آدم ابن آدم.. وأمى حوا.. يا ترى ا
الضمير: بتحليل جيناتك الوراثية .

رة دى أنى عميل إمبريالى ? ! األستاذ : اكتشفتوا ا
العقل  : أفكارك هدامة .

باد الثورة . الضمير: مضاد 
العقل  : بؤرة رجعية .

الضمير: معادى لعدالة االشتراكية .
العقل  : كتاباتك بتروج لإلقطاع .

الضمير: جلل ما تقوى شوكة االستغالل والنظم الرأسمالية .
ـرة اللى فـاتت ورثـتونى الـشـيـوعـية بـعد مـا حـلـلـتم جـيـنـاتى الـوراثـيـة . األسـتاذ : ا

رة دى جيناتى بتقول العكس ?! وا
العقل  : أنت بتتريق ?!

األستاذ : ما هو لو مش ها أتريق . تبقى التهمة صحيحة .
الضمير: تكونش مفكرنا بنهزر مع سعادتك ?!

ولش السد العالى كن أنا اللى حرضت البنك الدولى عشان ما  األستاذ : ما 
!!

العقل  : ( للضمير ) اكتب.. لقد أضاف لنفسه تهمة لم تكن فى األوراق .
األستاذ : يا حضرة أنا ال شيوعى وال يسارى وال إمبريالى .

كن تخرج عن دول . العقل  : ما هو مش 
صراوى ?  األستاذ : ( يصرخ فيه ) أنا مصراوى.. تعرف إيه يعنى ا

الضمير: مفهوم.. مفهوم . مصراوى إمبريالى .
األستاذ : أقطع دراعى أن كنت بتفهم .

الــعـقل  : مـــا هـــو يـــا مــصــراوى يــســـارى.. يــا مــصــراوى إمــبـــريــالى..تــقـــصــد إيه
صراوى ?  با

صرى كر العنصرين )  ( يأتى من بعيد صوت عريض يغنى أنا ا
العقل  : ( يضحك ) ده كالم أغانى وشعارات .

الضمير: بيرددوه اللى زيك وقت الزنقات .
.. برانيط عمالة بتتبدل . األستاذ : أنتو أكيد مش مصري

وضوع.. مش دى مؤلفاتك ? العقل  : ما تغلوش على ا
األستاذ : ها تقول لى دى كتبك راح أقولك آه بس ما هياش إثبات .

العقل  : ( يتوهم أنه يقرأ من الكتاب األول ) معناها إيه مدينة األحالم الوردية
 ?

األستاذ : لو كنت قريتها كويس كنت ها تعرف أنها قصة عادية .
العقل  : بتحلم فيها بهدم الثورة ?

الضمير: بتهاجم فيها عدالة االشتراكية ? 
العقل  : أنت عميل .

الضمير: بايع نفسك للورد دوالر .
العقل  : بتخبط على باب السنت واالسترلينى.

.. أو حب .. وحب ف يــكــتب حب م الــتــاريخ مش هـــا  الــعـقل : ( فى حتــدى ) 
لـيه.. الـتـاريخ هـا يـكتب هـو إيه.. فـكرة إيه فى رصـيد اإلنـسـانـية ( بـغضب ) ومع
ذلك مش أنتى اللى جرجرتيه للـكارثة التـانية اللى لوالها كنا مازلنا فى أمان الله

!?
الـعاطفة : كذاب..أنت اللى رجعته وقلت خالص الوضع أتغـير..الروس طردوهم
يـهة من مـصر ونـظام الـدولة ها يرحب بيك ( لألسـتاذ ) الريس بيـقول 99 فى ا
ـينى صـاحبى مـحـسـوب فى الـكـفـة  من أوراق الـلـعـبـة فى أيـد أمـريـكـا.. وأنت يـا 

..وال نسيت التهمة ? جه وقتك.. ارجع ارجع.. واستثمر فى مناخ اللعبة .
الـعقل  : كـذابة أن كنت أنا قلت كالمى بـهذا الـشكل.. ما تـقول للـها يا ضمـيره

..فكرها أنا قلت له نرجع ليه ? !
الضمير : والله أنت ها تطلع روحى أنت والعاطفة بتاعتك دى .

العقل  : هو ده اللى أنت شاطر فيه.. تنام وتشخر.. مع أن ضميره هو اللى الزم
ينغز فيه .

ا قابلها فى حفلة ? مجرد صدفة وعدت . الضمير : إيه اللى حصل يعنى 
الصـدفة دى كانت هـاتـوديـنا الـعقل  : صـدفة.. يـبدو أنك ناسى.. أنا ها أفـكرك 
.. فى الــيـوم إيـاه دخـلت حــيـاة هـا من الــبـاب ( تـدخل الـعـاطـفـة من وراء لـف
الـكتاب فى زى سـهرة أنيق ) فـضلت تتـلفت حولـيها وكأنـها كانت بـتدور على إبرة

فى كوم قش .
الضمير : ماهو يومها احلفلة كانت زحمة والناس كانت من كل اجلنسيات .

الـعـقل : عـيــنـيـهـا كـانت بـتـدور عـلى واحـد بس..بــتـدور ع األســتـاذ.. شـوف أول مـا
شفته .

( تندفع العاطفة نحو األستاذ بلهفة وكأنها تتفادى زحام الناس من حولها )
العاطفة : أستاذ آدم 

األستاذ : ( فى ذهول ) مش معقول الصدفة احللوة دى .
العاطفة : مش صدفة .

األستاذ : معقولة ?!
الـعـاطـفة : الـلى مش مـعـقـول أنك تــبـقى فى سـويـسـرا من مـدة ومش عــارفـة لك

طريق .
األستاذ : أنا معرفش أنك موجودة.. فكرت العيلة رحلت لباريس .

العاطفة: ( بأسى شديد ) العيلة ? هى ف العيلة ?
األستاذ : أيوه صحيح.. الباشا الوالد مش باين فى الزحمة.. أكيد فى البيت.. 

العاطفة : الوالد.. تعيش أنت .
األستاذ : ال حول الله.. من إمتى ? 

الـعاطـفة : ما اسـتـحـملش صـدمة مـصادرة أمالكه وأمواله.. أدى اللى خـدناه من
الثورة .

األستاذ : والباشا جوزك ?
العاطفة : طلقنى .
األستاذ : معقولة ?!

العاطف: اتلم على صاحبة بار خنشورة واجتوزها .
األستاذ : طب وأنتى ?

الـعاطـفة : ( تـبـتسم فى مـرارة ) بـاشـتـغل فى الـسـفـارة األمـريـكـية عـشان احلـياة
ـكن أرجع مـصر.. لـكن أنت إيه الـلى جـابك لـسـويـسرا.. أوعى تـمشى.. مـكانش 

تقول الثورة !!
األستاذ : ( يبتسم فى مرارة ) دى حكاية طويلة كان من نتيـجتها النـكسة ( يحل

الكرافت من ياقة القميص) اجلو مخنوق هنا وال أنا بيتهيأ لى .
الـعاطفة : عندى مكان أفضل . ( يـخرجان من خلف الـكتاب تضاء بـقعة ضوء

على العقل )
حـكـالـهـا وحـكت له.. وأن نـزلت دمـعه يــطـلع مـنــديـله ــكـان األفـضل  الـعـقل : فى ا

سحها.. وأن طلعت منه اآلهة بلهفة تقول له سالمتك . و
الضمير : ( يدخل له فى بؤرة الضوء ) يا أخى حرام عليك .

العقل : حرمت عليك عيشتك.. نا يا ضميره وسايبه عشان يغرق من تانى .

الضمير: رجعى .
العقل  : مش متحرر .

ينى متعفن . الضمير : 
ا باألمر. العقل  : مش باالختيار إ

الضمير: ألنك متربى فى السى  آى إيه .
كن األستاذ : ( يصرخ فـيهما مـعترضا ) كفـاية.. أنا أكتر منكم وطنـية.. أنا ال 
ـكن أطـاطى الـرأس وأنــحـنى لـلــعـبـد.. أنـا مش بـاعــبـد أكـدب عـلى نــفـسى.. وال 
سـألة تغـيير أصنـام.. أنا من واجبى أقول الرأى اللى أنا مؤمن بيه.. وإذا كانت ا
أشـركنى فى اخـتـيـار الـلى هـا سـيـاسـات واجتـاهات فـده مش ذنـبى.. ألن مـحدش 
يــحـكــمـنى.. إن كـنــتـوا حــبـايب ويـا الـروس أبـقى عــمـيل إمــبـريــالى.. كـارت فى أيـد
الــســجن.. مـــا أنـــا عـــارف.. أى جـــوازه ال زم يــبـــقــالـــهــا الــســـلــطـــة.. أتــرمى به فى 
ضـحـايـا.. وأن كـان الـريح حـادف لـلـنـاحـية الـتـانـية. أبـقى يـسارى .. عـايزين إيه م
ا اآلخر? إعدام? أنا مـوافق.. سجن وتشـريد? أنا جاهـز.. تعذيب? أنا جـربته. إ
تـمـسـحـوا مــخى.. مـخى هـا يــفـضل مــصـرى يـا مــصـرى.. إذا كـان ـكن راح  مش 

للكلمة دى معنى فى قاموس أفكاركم .
العقل  : ( يصفق له فى سخرية ) برافو.. اكتب. اعترف بدون ضغط أو إكراه .

اسحبوه .
األسـتاذ : من غـير جـرجره وبـدون  إهـانات.. إدى تـوقـيـعى ( يـوقع ) مـرة يـسـارى
شـيوعى..ومرة عـميل إمبـريالى ( يـعتدل ) أنا عارف ف ها تودونى.. ادى إيدى
قيـدوها باحلـديد..وأدى عينى غمـوها عشان ما أعرفش ف الطـريق..اسحبونى

ألنى ما بقتش شايف وال عايز أشوف .
 ( يـسـقط األسـتـاذ عـلى األرض عـنـدما يـبـدأ الـضـمـير فى سـحـبه طـوال غـنـاء

اخلماسية)
الصوت : 
( غناء )

قالوا احلياة أكبر كتاب مفتوح .
صفحة تراب  فيها الروح.

دنيا الضمير دابح على مدبوح .
شربت احلياة جلل احلياة ما تبوح.
الفهم غامض والدم ليه مسفوح ?

عجبى !
 ( تـطـفـأ بـقـعـة الـضـوء عـلى األسـتـاذ وتـضـاء بـقـعـة ضـوء نـرى فـيـهـا الـعـقل

والعاطفة )
الـعاطفة : وخرج األسـتاذ من سـجنه مـحطم مقـهور.. واخـترت يا عقل نـعيش فى

نفى . ا
مــجــرد هــجــرة فى أرض الـــله األســتــاذ عن وطـــنه..دى  نــفــتش  الــعـقل  : أنـــا مـــا 

الواسعة.. جلل ما يعرف قيمته .
العاطفة : اخترت سويسرا ? !

( تدخل لألستاذ فى بؤرة الضوء التى تنزل عليه فنراه متكورا حول نفسه )
ــنـا عـا ــيـنى ( يـقف ) حـتى  مـقــسـوم.. نـصه شــيـوعى ونـصه  األسـتـاذ : الــعـالم 
العـربى..حكومات متـهمة بأنـها رجعـية.. وحكـومات بعـثية.. وحكـومات قومـية.. لو
لدكـهمه راح تـثبت لدكـهمه راح تـثبت فوق راسى الـتـهـمة األولى . وإن رحت  رحت 

فوق راسى التهمة التانية!! ( يضحك ) .
الـعاطفة : قام عـقلك قال لك الزم نـبحث عن دولة مـحايدة ( لـلعقل ) وسافـرنا
..وفـضلت تزن عـليه لو قابل واحده تـصرخ فيه حاسب دى أكـيد مـدسـوسة عـليك

جلل ما تتجسس وجتيب أخبارك .
العقل  : األستاذ فى الغربة يا ها بقى شىء تانى .
العاطفة : عارفه..اسم ملعلع فى صالون اجملتمعات .

العقل  : ( مقاطعا ) ندوات.. مهرجانات.. احتفاالت.. أوسمة.. شهادات .
الـعاطفة : ( فى غضب ) آلة بتكتب من غير حس.. جسم محنط من غير قلب..

ا يكون آلة ما تعرفش إيه معنى احلب ? ! عارف إيه معنى اإلنسان 

وسم فرقة بيت ثقافة طامية بالفيوم إخراج عزة احلسينى. سرحى «شفيقة» الذى تقدمه هذا ا > الفنان عهدى شاكر انتهى من وضع أحلان العرض ا
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سرحي جريدة كل ا
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تـأليف وأشعار

الشخصيات 
ـــيـــة وقـــد األســـتـــاذ : مــــفـــكـــر له شـــهـــرة عــــا

. جتاوزاخلامسة واخلمس
الـعــقل  : عـقل األســتـاذ ويــجــسـد شــخـصــيـة

احملقق فى فترات مختلفة .
الـعاطفة: عـاطفة األسـتاذ وجتـسد شـخصية

حياة ها فى الواقع .
الـضمـير : ضـمـير األسـتاذ ويـجـسد شـخصـية

مساعد احملقق .
غنى الراوى .  الروح  : تتجسد فى صوت ا

الـدرامــيـة هـنـا تــلـعب أكـثـر مـن دور وألن جـمـيع هـذه األدوار
خـارجـة من عـقل «األسـتـاذ» فـهو هـنـا الـشـخـصـيـة الـدرامـية
األســـاســيـــة وكل مــا يـــحــدث مـن حــوله يـــتم عـــبــر طـــريــقــة
ـكن أن ـسـرحـى واحلـكى عـمـا فـات وبـالـتـالى  االسـتـرجـاع ا
يؤديـها منـفرداً كمـونولوج طـويل متعـدد األصوات شخـصية
ـا فـيــهـا «األسـتـاذ» تـخـرج «األســتـاذ» والـشـخـصـيــات كـلـهـا 
جمـيعهـا من داخل كتاب ضـخم يحتـمل مساحـة القوة داخل
ــا حتـتــوى عــلـيه من ــسـرحـى واحلـدوتــة كــلـهــا  الــفـضــاء ا

إشارات ورموز تخرج وتدخل عبره.
ـشاهـد أحيـاناً تـعلق يـضع الـنمـر أيضـاً أشعـاراً دراميـة تتـخلل ا
على احلـدث وأحيـاناً تـكمـله وأحيـاناً أخـرى تشـعر أنـها زائدة
عـلـيه إال أنـهـا فى الـنـهـايـة تـقـرر أنـنا بـصـدد نص مـسـرحى من
ـمـكن أن تتـوافـر له سمـة الـغنـائـية وبـرغم حـاالت الرمـزية ا
الزمن الـدرامى الـطويل بـعض األشعـار الـزائدة رصـد وضعـية
ـثـقف وتـغيـرات اجملـتـمع علـيه ... إال أنـنـا نـستـطـيع أن نـلمح ا

عالم. فى النهاية فكرة ما داخل إطار حكائى واضح ا

يحـدث تصـادم فى الـنهـاية يـؤدى إلى انـسحـاق هذا اإلنـسان
طارد. أزوم وا ثقف ا رمز ا

ـعـانى الـرمـزيـة واإلشارات وال يـنـسى الـنـمـر أن يـضفـر هـذه ا
الــراصــدة لــتــحــول اجملــتــمع وانــقالبه جــذريــاً مــا بــ فــتــرة
وأخــرى بــقــصــة حب بــ األســتــاذ وبــ «حــيــاة» ابــنــة أحـد
بـاشـوات مـا قـبل الـثـورة ويقـرر عـبـر هـذه الـعالقـة الـشـائـكة
عــدم قـدرة الــطــبـقــات االجـتــمــاعـيــة عـلـى االنـصــهـار داخل
ـسرحـى فيـظل احلب كـما احلـلم مـستـحيالً مجـتمـع النص ا
ثـقف وهو ما يتسبب فى هجرته بالـنسبة لهذا «األستاذ» ا
خــارج الــبالد وبــالــرغم مـن هــذه الــهــجــرة إال أنه يــرفض أن
يـتـنـازل عن هـويـتـه ويـظل حـامالً وطـنه فـوق كـتـفـيه حـتى

وت.. يعود إليه والعودة هنا كما يقررها النص قد تعنى ا
ــكــنــنــا أن نــلــحظ أن الــنص يــعــتــمــد فى كــتــابــته تــقــنــيـة
ونـولوج بالـرغم من تعدد شـخصيـاته الدراميـة (األستاذ - ا
الــعـقل - الـعـاطـفــة - الـضـمـيـر) بـاإلضـافــة إلى الـشـخـصـيـات
الـــدرامــيـــة األخــرى الـــتى يـــقــوم بـــتــجـــســـيــدهـــا كل هــؤالء
... فالـشـخصـية كـشـخصـيات رجـال الـشرطـة احملـقق حيـاة

صـرى تـغـيرت كـثـيـراً خالل القـرن الـعـشرين صـورة اجملـتـمع ا
من مجتمع رأسمالى قبل الثورة إلى مجتمع اشتراكى بعدها
إلى محـاوالت لم الشمل والبحث عن هـوية إلى االنفتاح وما
ن عايـشوا هذه الفتـرات تأثروا بفعل هذا بعـده وكثيرون 
ــســرحى «عــجب الــعــجب» لــلـكــاتب الــتـغــيــر وعــبــر الــنص ا
عـاطف الـنـمـر نـستـطـيع أن نـلـمح إحـدى صـور هـذا الـتـغـيـير
ـســرحـيــة لـهــذا الـتــغـيــر جـاءت من خالل ومــعـاجلـة الــنـمــر ا
ـأزومـة بـفعل ـثـقـفة وا تـفـكيك لـصـورة إحـدى الشـخـصـيات ا
هــذه الـتـقـلـبـات اجملــتـمـعـيـة فـهـو يــدخل بـنـا إلى عـالم أحـد
ثـقف يـطلق علـيه اسما هـو «األستاذ» ويرصـد تمزقه فى ا
ظل هـذه الـتـغـيـرات بيـنه وبـ نـفـسه فـالـصـراع هـنـا داخلى
نـراه من خالل صــراع الـعـقـل / وهـو هـنــا شـخــصـيـة مــجـسـدة
مسـرحياً مع العـاطفة وهى شخـصية أخرى يـشهد على هذا
الـصــراع الـضـمــيـر / شـخـصــيـة درامـيــة ثـالـثـة.. الــصـراع هـنـا
ـكن لنا أن يحـاول أن يظهـر قدرة رصديـة لهذه الـتغيرات و
نخـتصره فى فكرة الصراع ب اإلنسان ونفسه وكلمة نفسه
هنـا يعبـر عنهـا الثالثى (الـعقل - العـاطفـة - الضمـير) حتى

األسـتاذ : طـول مـا الـوطن فى عـنـيـنـا كل شىء فى سـبـيـله يـهون.. كل مـا هـو غـير
أخالقى من أجل الوطن بيبقى شىء مشروع .

العاطفة : يا خسارة اللى ضاع من عمرى.. خيبت ظنى فيك.. 
األستاذ : ( يصرخ فيها ) افهمينى.. إحنا معركتنا واحدة .

العاطفة : أبعد عنى.. معركتى أنا عارفاها وأخوضها لوحدى .
سك يدها بشدة ) حياة.. أيدينا مش الزم تفترق . األستاذ : ( 

الـعاطـفة : سـيـبـنى.. كالمك شـعارات.. أحـاسـيـسك شـعارات.. مـواقفك شـعارات
..لو كنت صحيح إنسان.. أو فاضل منك شىء بيـقول إنك إنسان.. أثبت لى وخد

دلوقتى قرار ..حلظتها ها يبقى عندك قضية و 100 ألف مبرر لالنتقام .
( تتركه وتختفى خلف الكتاب وهو فى حالة عجز من نفسه.. يدخل له العقل
فى بؤرة الـضوء يضع يده على رأسه بـاعتزاز عـند نزول اخلـماسـية الـتالـية فى

اخللفية). 
الصوت :

مفيش فارق ما ب العتمة وما ب النور.
ف عيون ضرير الفكرة أو سج مأسور 
كل العيون عميه طول ما البيبان ع السور 

حتضن عيون البشر فدادين اخلال الشاسع 
وت اخلوف فى كل شىء مكسور   ا 

عجبى !
عـاطــفـتك بــرضـوا يـا الـعـقل : م بـقى حـطك فى اخلــانـة وقـال لك دوق.. مش 

ذوق?
األستاذ : اسكت .

العقل : مش ها اسكت .
األستاذ: اسكت .

عـلى راس حـطك  كـانت حــيــاة مـا ســكــتــتش.. وأبــوهــا  لـيه ? إذا  أسـكت  الــعـقل : 
ة جلل ما تعيش الكارثة أشكال وألوان ( يذهب لـبقعة ضوء تضاء فجأة ) القا

ت كتير . ما تصحى يا ضميره وبطل تشخير..
الضمير :( يتثاءب) عايز إيه منى ? !

ؤامرة . العقل : اصحى.. عاطفة األستاذ بتخطط 
سـمع.. مـا ســمــعش بــنـام سـمع  أنـبه أحـذر أقـول..  الـضــمـيـر: مـا أنـا بــاصــحى.. 

..سيبنى أنام . 
العقل : اصحى شوية األستاذ الزم يفتكر اللى جرى له من ورا راس حياة وأبوها

الباشا .
الضمير: يعنى ها أمثل ? !

العقل : هو حد القى.. اعمل شىء فى حياتك غير النوم .
 ( يـرتدى كل مـنهـما سـترة ضـباط الـبوليس الـسياسى.. األسـتاذ اجلالس على

مقعد يخيل لنا أن يديه قيدت فى جوانبه)
العقل : أنت آدم ? !
األستاذ: أيوه آدم .

الضمير: ابن آدم ? !
األستاذ: ابن آدم وأمى حوا !

العقل : ( للضمير ) اكتب أنه اعترف بالتهمة .
ا أبويا يبقى آدم وأمى حوا تبقى تهمة ? ! األستاذ: هو 

العقل : الست حوا .
الضمير: اللى هى أمك .
األستاذ: أيوه.. مالها ? !

العقل : مش برضو كانت من أسرة أرستقراطية?!
الضمير : قصده يعنى إن أمك كانت من عتاة الرأسمالية .

العقل  : عندها أطيان كتيرة .
الضمير : باختصار.. يعنى كانت إقطاعية .

األستاذ : أنتو أدرى.. هو فيه شىء بيخفى يوم عليكو !!
العقل  : ( يقاطعه ) بس والدك كان يسارى .

األستاذ : أيوه أبويا كان يسارى وله مباد .
العقل  : وإيه مبادئه ?

عجبى !
العاطفة: ( تدخل العاطفة تربت على كتف األستاذ) مشيت ورا عقلك وهدمت
بـيـتـحـرك جـواك.. إمـتى يـا أوزوريس هـا يـبــقـالك إزيس جلل مـا أجـمل شىء كـان 

حورس يجى من ضهرك
كبـير.. .. إحـنا مش فاضـي لـلكالم ده.. األسـتاذ مـنـتـظره مـجد  الـعقل : يا ها
األسـتاذ مش فـاضى لـلحب والـكالم الـفاضى.. سـيبك مـنـهـا.. دوس عـلى قـلبك..
كـتبك هى أفـكارك لـلـنـاس..  ناقـص حـورس يـجى يـوءوء..  قـلمك.. طـلع  أمـسك 

أوالدك.. ها تخلف ليه ?! شايف يعنى العالم ناقص ?
األستاذ : ملعون احلب إن كان له تمن .

العاطفة : يعنى خالص خدت قرارك ?!
العقل  : وماعندناش غيره .

العاطفة : راجع نفسك .
كن أتذل لواحد باشا . األستاذ : نفسى عزيزة ومش 
العاطفة : لكن حياة ها بتحبك .. حياة ملهاش ذنب .

األستاذ : ( بتأثر ) وأنا حبيتها . 
العقل  : ( مقاطعا فى حدة ) أوعى تنخ.. لو نخيت راح تاخد باجلزمة.. 

حيا الله ها تبقى جوز الست بنت الباشا.. طبقة غريبة أنت بتكرهها.. 
العاطفة : سيبه يفكر.. أديله فرصة يراجع نفسه .

العقل  : أى جناح ها يكون من فكرك راح ينسب للنسب البشاواتى .
العاطفة : يا أخى ارحمنا من أفكارك.. األستاذ لو ساب حياة.. أبوها الباشا ها

يجوزها لواحد فاسد .
العقل : ما يجوزها .

العاطفة : دى تبقى ندالة .
األستاذ : أيوه دى فعال تبقى نداله .

العقل : حياة ها مش ها تسيبك.. وال نسيتوا كالم العرافة .
األستاذ : سيبنى فى حالى.. حتى اخلرافات ها تفكرهانى .

الـعقل : مش خـرافات.. اللى  اتـقال كان فى الـلوح مكـتوب ( يـنظر لـلعـاطفة) لو
عندك شجاعة تفكريه.. عشان تعرفى الباشا والد حبيبة القلب عمل إيه فيه .

الصوت: 
... وأخط فى الودع .  أب زين أب
كتوب يوفق الشابة واجلدع. عندى ا

الدنيا كتاب يا صاحبى يتقال ويتسمع.
تعالى أرمى بياضك ووشوش الدكر.
ربك عليم بحالك وخالق لك السمع.

عجبى !
الـعاطـفة: ( تـأخذ مـنديالً مـعقوداً من وراء الـكتاب وهى تـنادى ) أب زين أب
وأخط فى الودع  (تـتوقف أمام األسـتاذ تـتأمله ) شـكلك حزين وحالك بالـب يا
أفــنـدى.. ارمى بــيـاضك.. ارمى ووشـوش الــدكـر ( يـشـيح عـنـها ) يـا أفــنـدى ارمى
بـياضك ووشوش الـدكر.. صلى ع اللى يـشفع فيك..  الودع مـناديك.. جرب ومش
نديل مع ها تخسر حاجة ( يوشوش الدكر فى غير اقتناع وتلقيه العرافة فى ا
حبـيبك حـابب بـقية الودع ثم تـنظر إلـيه ).. قـلبك مـوجوع وطـريقك كـله دموع.. 
ومش طايل.. ودمعه يا عينى على اخلدود سايل.. مجد كبـير بيـنتظرك.. ومسـير
اللى مكـتوب ها يقـابلك..  لـكنك يا ولدى ها تتـغرب.. وتبـعد كل ما تـقرب.. وها
تـسـافـر كـما الـطـيـر الـلى بـيـهـاجر.. فى غـربة صـعـبـة وتـغـريـبة.. ال حب هـناك وال
حـبـيـبة.. والله يسـتر على الـباقى.. الله يسـتر على الـباقى ( وهى تـنسحب خلف

كتوب . كتوب.. الله يستر من ا الكتاب) الله يستر من ا
األستاذ : ( يصرخ فى وجه العقل) أنا إيه اللى كان خالنى.. .

ـا تـوصل لـلـمـجـد الـلى مـسـتـنـيك هـا تـعرف كـان الزم الـعقل  : ( يـقـاطعه) بـكره 
تشـتغل  فيـنا.. مؤامرة العـاطفة أنا فاهـمها كويس.. وأنا بصـفتى عـقلك الزم

أحميك .
ـوضوع.. أنا إنـسان من حـقى أحب وأحتب وأعـيش .. زى األسـتاذ : أنت  مـكـبر ا

كل الناس.. أنا مش آلة ها تكتب للناس من غير إحساس .
ا بتأثر فيك ا النسيان ..عاطفتك دا العقل : ( يصرخ فيه بانفعال ) عيبك دا

..وعموما حقك على رأسى ياسيدى تعالى نشوف الها عملت إيه فيك.
( تدخل العاطفة لتجسد شخصية حياة وهى تلهث وأنفاسها متقطعة )

العاطفة : آدم.. انقذنى يا آدم.. أنا هربت وجيت لك علشان حتمينى.
األستاذ : من إيه ?

العاطفة : الباشا خالص قرر ها يجوزنى اخلميس اجلاى .
العقل  : ( يهمس فى أذنه )  تمثيلية.. احللقة التانية.. 

نـنزل لـلـمـأذون.. نـحط الـبـاشـا أمـام غـيرك.. قـوم  الـعـاطـفة : أنـا مش هـا أجتـوز 
األمر الواقع .

ة . صرى القد العقل  : أهه.. بتغش من األفالم ا
.. األستاذ : حياة ها

العاطفة : ( تقاطعه ) أنت عارف الباشا ها يجوزنى  ?
األستاذ : مش عايزة فكاكة.. أكيد ها يكون واحد باشا .

العاطفة : مش أى باشا.. دراع الكبير اللى خان واللى باع.. واللى رماكم فى أتون
النار .

األستاذ : أنتى كده بتصعبيها أكتر .
واجهة ? العاطفة : خايف من ا

األستاذ : مش من العقل نفرض على نفسنا معركة خسرانة.
العاطفة : تبقى عاجز .

عارك شىء ضرورى . األستاذ : التكافؤ فى ا
العاطفة : يبقى بتتخلى عنى بسهولة .

األستاذ : مش زى ما أنتى متصورة .
العاطفة : أمال معنى كالمك إيه ?!

 .. األستاذ : جوازك من الباشا قدر ونصيب.. فايدة لينا إحنا االتن
العاطفة : ( فى دهشة ) للدرجة دى ?!

األستاذ : ( مقاطعا ) عالقتنا ها تفضل زى ما هى .
العاطفة : ما كنتش أعرف أنك ندل للدرجة دى .

األستاذ : ( دون أن يعير كالمها أى اهتمام ) وجودك فى صراية الباشا ها يكون
أفضل وسيـلة لـرصد حتـركاته . معـرفة أدق أخـباره . أسراره.. صفـقاته.. أوراقه

..وساخاته.. .
العاطفة : ( تقترب منه ) لو كنت مراتك.. تقبل حد يشغلنى جاسوسة عليك ?

األستاذ : ليه الناس ما تكونشى واحد ?
الضمير: والفوارق ?!

األستاذ : الغنى يدى الفقير جلل ما يبقى ب الناس تكافل .
العقل  : والصغير حلمه يكبر .
الضمير: والكبير ال بد يصغر .

األستاذ : أنت مش فاهم احلكاية .
العقل  : تفتكر جوازه من دى ما فيهاش ريحة التكافؤ.. يبقى فيها أى حب ? !

األستاذ : مش مهم النتيجة أنى جيت .
العقل  : والوالدة كانت.. 

فـيه اتــهـام كـانت.. خــلــصــونى.. وإذا كـان  األسـتـاذ : (يــقـاطـعه فى ضـيق ) أيـوه 
..طلعوها من قبرها جلل ما حتاكموها هى .

العقل  : بس أبوك.. 
األستاذ : طلعوه هو راخر.. وجهوا له االتهام .

الضمير: اللى مات راح حلاله .
األستاذ : يعنى إيه ? !

العقل  : يعنى سيادتك متهم بداله .
األستاذ : شىء غريب.. طب وأنا مالى وماله ? !

الضمير: ( بسخرية ) ناقص تقول إنه مكانش أبوك .
األستاذ : م اللى قال إن القانون بيورث االتهام ? !

العقل  : مش دى مؤلفاتك ?! ( يشير له على مجموعة من الكتب ) 
األستاذ : أيوه مالها ? 

العقل  : ( وكأنه يتناول أحد الكتب ) نشوف عناوينها.. تشوف معانا وال نشوف
لك إحنا? 

األستاذ : يا سيدى أنا باعترف.. أنا اللى كاتبها .
العقل  : حلو خالص ( للضمير ) اكتب أنه اعترف .

األستاذ : تكونش العناوين فيها اتهام ?!
العقل  : ها تشوف اللى محشور ب السطور واللى مخفى فى الكالم .

األستاذ : فرجونى.. سمعونى.. كتبى ديه فيها إيه ? !
الضمير: الكتاب األول .

العقل : سبع طبقات و.. 
األستاذ: ( يقاطعه ) ده كتاب باتكلم فيه عن ال.. 

العقل : ( مقاطعا ) طرق خلق الفتنة وشعللة الصراع ب الطبقات .
األستاذ:  يا عالم دى رواية عادية جدا .

الضمير: ( يزعق فيه ) قريناها .
األسـتاذ : وعرفـتوا أنى بتـكلم فيـها عن راجل ساكن فى الـبدروم نـفسه يقب على

وش الدنيا .
الـعقل  : حتـريض لـطـبـقة الـرعاع لـلـدخـول فى صـراع مـسلح ضـد سـكان األدوار

العليا .
الضمير: وأنت عارف م همه سكان األدوار العليا .

العقل  : إحنا بنفهم .
األستاذ : ده تلفيق .

العقل  : قصدك حتقيق .
تغمس بكالم كذب وتلفيق . األستاذ : أرفض هذا التحقيق ا

الـضمـير : سـيبك من ده.. نـشوف الـكـتـاب الـتانى . وال فـكرك أن إحـنا هـا نـغلب
يعنى ?!

العقل  : الناس اللى فى الصراية والناس اللى فى.. 
األستاذ : ده كتاب حتليلى بناقش فيه.. 

العقل  : ( يقاطعه ) ده اللى على السطح يا بابا.. اللى فى الداخل شىء تانى .
األستاذ : من فضلك أدينى فرصة أشرح لك .

العقل  : اشرح للسذج أمثالك.. إحنا بنفهم من غير شرح .
الضمير: الكتاب الثالث .

الـعقل  : والرابع واخلامس والـسادس والـسابع ( يـوهمنا بأنه يـلقى الـكتب وراء
بعضها)

األستاذ : كل اللى بتقولوه ده عبث فى عبث.. أنا..
العقل  : وصلت بيك اجلرأة ته سلطات التحقيق ? !

الضمير: ده بيبتسم !!
العقل  : مؤكد بيسخر مننا .
الضمير: دا باينه اتخرس !!

العقل  : ما عندوش كالم يدافع بيه عن التهمة .
الصوت :

 إيه راح تقول لنفر يقولك أنا ظالم !
غبى . مفترى. ومنيش ع الغباء نادم.
أنا كنت زيك عبيط ف احلياه حالم .

أتارى ف غابة احلياة أكل على متاكل .
يا إما تكون مظلوم..يا إما تكون ظالم .

عجبى
العقل  : ما تنطق.. اتكلم .

األستاذ : مادام األمر كده.. أنا باعترف .
العقل  : ( بنشوة االنتصار)  اكتب إنه اعترف .

األستاذ : باعترف أنى وارث الرأسمالية عن أمى .
العقل  : وحياة الوالدة ? ما جتيش يا خويا.. ما جتيش يا حبيبى .

األستاذ : من حقى أورث اللى على كيفى .
علومات اللى عندنا بتقول إنك شيوعى . العقل  : ا

األستاذ : دليلك إيه ?!
العقل  : أنت ها تستعبط ?!

األستاذ : أنا عمرى ما كنت شيوعى .
الضمير: الشيوعية وارثها عن السيد والدك .

العقل  : ( فى دهشة ) أنت بتضحك ?!
الـضـمـير: مـعــذور أصـله مـا يــعـرفش إن  مـعــامـلـنـا عـرفت أنه مش وارث عن أمه

اجلينات الرأسمالية 
األستاذ : ومعاملكم أثبتت أنى وارث عن السيد والدى اجلينات الشيوعية ? 

العقل  : يعنى مفيش مفر من الهروب واإلنكار .
األستاذ : أنا أرفض هذا التلفيق .

وسم الصيفى القادم. سئول احلالى عن مسرح التليفزيون تقدم لقطاع اإلنتاج بخطة الفرقة خالل ا ن  الشيوى ا > د. أ
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ثل إعالءً كـبيراً لـشأن اخملرج حـيث كان يرى أن > إن بـريخت نـفسه لم يعط بـا
الــسـمـتـ الـرئـيـسـتـ لـلـمـسـرح تـتـمـثل فى الـدرامـاتـورج الـذى له مـسـئـولـيـة
مـثل الذين تتمثل مسـئوليتهم فى جتسيد واضـحة ومحددة بوصفه راويا وا

الشخصيات.
سرحي جريدة كل ا
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كان.. نسمع نبضات خافتة تعلو وتـتصاعد لدقات نظر : (شبه إظالم يسود ا ا
قلب اإلنـسان.. تـمتزج بـأصوات الدق على حروف اآللة الـكاتبة أو آالت الـتيكرز
لوكاالت األنباء.. يـنسحب الصوت السابق تـدريجيا لـيعلو مكانه صوت ذبذبات
الـكـمـبـيـوتـر.. فالشـات تـضىء فى اجلـوانب واخلـلـفـيـة.. مع دقـات "الـهـون" فى
حـفالت الـسـبـوع  تـسـقط ظاللـهـا عـلى "كـتـاب" ضـخم يـشـغل مـعـظم الـفـراغ
سرحى ويلعب دورا كبيرا كوحدة أساسية فى سـينوغرافيا العرض عندما يتم ا
شهد واحلدث  حتويره فى مستويات أفقية ورأسية وجانبية وفق ما يتفق مع ا
داخل واخملارج للحركة تتحول دقات الهون إلى أصوات طلقات صفحاته هى ا
نارية من أسـلحة خـفيفة تـتبعها أصوات طـلقات من األسـلحة الـثقيلة  تخفت

رئى فى اخلماسية التالية)  عندما يعلو صوت الراوى غير ا
الصوت : 

إنسان يا صاحبى يا إنسان 
زيك مولود من غير أكفان 
بحلم واحللم خيوط ألوان 
محدوف على كف الدنيا 
بال اسم ورسم أو عنوان  

عجبى !
ـوسيـقية لـلخـماسـية الـتالـية حلـظة سـقوط بـقعة ضوء عـلى ـقدمة ا (تـنزل ا
الـكـتاب فـنرى األسـتاذ آدم مـتـكورا حـول نـفسه كـاجلن فى بـطن أمه يـتـحرك

أثناء غناء اخلماسية كالدودة التى تخرج من الشرنقة) 
الصوت : (غناء) 

قالوا الديناصورات اختفت ومعدش ليها وجود 
مع إن فى وجوه األباطرة غرور وماله حدود 
قلب التاريخ انفطر م احلق اللى مش موجود 
فى غابة احلياة اندثر طريق العدل والرحمة 

عبود  أتارى الشر طبع البشر والرحمة م ا
عجبى !

(مـازال األسـتاذ يـحاول اخلـروج من شـرنـقته والـنـهوض عـلى قـدمـيه.. تـسـقط
ـصارعـتها مع عـليه من أعـلى حـبال أشـبه بـاألخطـبوط تـلتف حـوله فـيجـاهد 

غناء اخلماسية التالية ) 
الصوت : 
( غناء ) 

وعينى على الغلبان فى ساقية وطاحونة يدور 
شايل فى قلبه الوطن جنمة بس الفساد بيدور 

طحان بيطحن والد البلد بقسوة زى الطور 
بات الفقير فى الطل خد من سماها حلاف 

وحيتان الفساد بالفل عايشه ف نعيم وسرور 
عجبى !

ـوسيقية األخيرة خلتام اخلـماسية " يتمرغ األستاذ فى محاولة ( فى اجلملة ا
ـشـدود عـلى األرض وكـأنه يـصـنع دائـرة لـلـخـروج من احلـبـال بـكـامل جـسـمه ا

جتعله يصل إلى النقطة التى بدأ منها فى أثناء تالوة اخلماسية التالية )
الصوت : 

نادى اللى عاشق تراب الوطن قال ا
تسلم النفس العفيفة على طول الزمن 

وتسلم الهمة القوية اللى تشد البدن 
صاروه أنا قلت جلل ماتفضل بالد ا
عزيزة بوالدها وخارج دواير العفن 
عجبى !

( األسـتـاذ مـازال يـصـارع احلـبـال.. تـارة يـنـهـار من الـتـعب وتـارة يـعـاود مـحـاولـة
غنى ) اخلروج بإصرار ويتابعه ا

الصوت : ( غناء ) 
لو كل واحد فينا قطع لسان اخلرس 

وخد م احلق صوت صهيل الفرس 
وكان لألرض فنار و درع وجرس 

مكانش اخلوف بينا فى يوم  نبت  
مكانش الوطن يحتاج مليون حرس 
عجبى !

( فى حلظة خـاطفة يـتخلص األستاذ من احلبال ويسرع مـندفعا نحو الـكتاب
رتفعة فى محاولة للمرور من بينها ويشعرنا كأن سك بصفحاته الضخمة ا
هـناك شـيئاً خـفياً ال نراه يـجذبه لـلخلف وهو يـجاهد فى مـحاولة مـستـميـتة
لـلوصول لـلكتاب مرة أخرى ولـكنه يقف فى دهـشة عـندما يـخرج فى مـواجهته
من ب صفحات الكتاب ( العقل والعاطفة ) وكأنهما فى حالة مواجهة معه )

العقل: آدم .
العاطفة: ابن آدم .

العقل: ابن حوا .
األستاذ: انتوا إيه..انتوا م ? !

العقل: إحنا منك .
العاطفة: إحنا فيك .

العقل: أنت بينا .
العاطفة : وإحنا ليك .

األستاذ : انتو إيه..انتو م ? ! 
العقل: عقلك مش فيك عشان تنطق تقول أنا م ?!

األستاذ : أيوه.. أيوه.. أنت.. أنت عقلى ? !
العاطفة : وأنا ? يا ترى لسه فاكرنى ? !

األسـتـاذ : ( فى مـحـاولة لـلـخروج من حـصـارهـما له ) انــتـو إيه الـلى جــابـكم لى
تانى ? !

العقل: مستحيل من غيرى تبقى أو تعيش .
العاطفة: مستحيل من غيرى تبقى أو تعيش .
كن يعيش . العقل: من غيرك أنت األستاذ 

العاطفة : مستحيل .
العقل: ( لألستاذ ) أنا أنت.. وأنت أنا .

العاطفة : ( لألستاذ ) وأنا وأنت حاجة واحدة .
األستاذ : مش عايزكم .

العقل  : ( بنفس التحدى ) أيوه آدم ابن آدم .
العاطفة :  أوسمة.. شهادات.. ندوات.. أرصدة.. براويز .

العقل : ومن غيرى ما كان وال يسوى (لألستاذ) ما تـبصليش كده..محدش وداك
ا غمت عن آدم . فى داهية غيرها.. زى حوا األولى 

العاطفة : باختياره .
العقل  :  ( يصرخ فيها ) باخلـديعة.. جاتله زاحفة فى شكل حية قدمتله تفاحة

السقوط .
العاطفة :  كنت ف ساعة سقوطه ?!

ؤامرة . العقل  : هى قطمة.. وكنت ساعتها مغيب وأنتى بتمارسى ا
حـتى لـو كـان الـعــاطـفـة : ( لألســتـاذ ) عــقــلك يــاســيــدى فى كل شىء له مــبـرر..

غالطة. با
العقل  : مش مغالطة ( لألستاذ ) وأن كنت ناسى أفكرك .
العاطفة : سيبه يشوف نفسه بقى.. األستاذ عدى اخلمس

األستاذ : اخلمسة وخمس من فضلك .
الـعاطفة : خمس سنة مـحبوسة فى األوضة الـضلمة ( لألستاذ ) أديت للـناس
أفــكـارك.. كــتـبك..أحالمك.. فـلـسـفـتك.. روايـاتك.. دراسـاتك.. أشــعـارك.. خـدت
.. وعـملت لنـفسك مـجد جـوايز تتـعلق فى البـراويز..  شـهادات.. أوسـمة.. نيـاش

كبير...
العقل  : ( مقاطعا ) كله بفضلى .

الـعاطـفة : ( بأسى شـديد ) بص لوشه.. شوف جتاعـيد الهم عـليه ( لألسـتاذ )
شعرك شاب..بص هدومك.. شوف جواك واحتقق.. تلقى مشاعرك ماتت.. وأما

تدور تلقى العقل قتلها عشان يستفرد بيك .
األسـتاذ: ( يـخيل لألسـتاذ أنه يـنظر فى مرآة وهـمية ) عـندك حق.. عشت كتـير
مشـغول بالـناس.. مهـموم بالـناس.. من حقى أبص لنـفسى.. من حقى أحب.. من
حقى أحس أن أنا باحب.. أصبغ شـعرى وألبس جيـنز.. وأطلع ع الـبست وأرقص

ديسكو.. من حقى أتنطط قبل ما أودع.
( تـفـتح له الـعـاطـفة ذراعـيـها.. يـرقص مـعـها عـلى مـوسـيقى الـفـالس.. فـجأة
تـتغـير الـنغـمة إلى الـديسـكو فـيرقص أمـامها ويـلف حـولها مـثلـما تـلف حـوله
..تـتـقطع أنـفاسه.. يـلهث.. يـترنح من الـتعب.. يـسقط عـلى األرض وتـنـسحب
العاطفة خلف الكتاب عندما يقترب منه العقل ليأخذ بيده وهو يصرخ فيه )

العقل :  فات الوقت .
األستاذ: سيبنى أعيش .

العقل : مش راح يحصل .
كن أرجع تانى شباب.. أو طفل . األستاذ: سيبنى أعيش 

لعونة كانت سبب الكارثة األولى ? ! العقل : مش راح يحصل.. وال نسيت إن ا
األستاذ: الكارثة األولى ?!

العقل :  كارثة أول طيش فى حياتك.. كارثة أول حب يا صاحبى .
األستاذ:  مش فاكر .

العقل : يبقى ذاكرتك تيجى تقول لك .
األستاذ: مش عايز .

العقل : ليه مش عايز ? !
اضى ده عدى وراح . األستاذ: سيبنى يا عقلى أعيش فى احلاضر أصل ا

العقل : 
مش راح أسيبك قبل ما أقول لك إيه اللى حصلك .

األستاذ : مش عايز .
العقل : تبقى نسيت ?!

األستاذ: ( يتمزق وهو يحاول الهروب منه ) مش عايز .
العقل : إن كنا أخوات نتـحاسب ( يتجه نحو الـكتاب مـناديا ) اتفـضلى يا حياة

ها .

العقل : مش بإيدك .
األستاذ : مش عايزكم .
العاطفة : مش بكيفك .
األستاذ : مش عايزكم .

العقل : حتى لو كان ده اختيارك إحنه فيك .
العاطفة : احنا منك .

العقل  : احنا وأنت حاجة واحدة .
اتك . العاطفة : اليوم 

العقل  : حتى برضوا بعد موتك راح تالقينا معاك .
األستاذ : مش عايزكم !

العاطفة : مش بخاطرك .
األستاذ : أكونشى مجبر ? !

العقل : أيوه مجبر 
األستاذ : ( فى حتدى ) أنا اتخلقت حر.     

العاطفة : بس اتخلقت بينا .     
العقل  : وال أنت غير كل البشر ?!

العاطفة : سكت ليه ?!     
األستاذ : حتى لو كنت مجبر مش عايزكم.. انتو إيه ما بتفهموش ? !

ـكن أخـرج من جـواك.. بس أنت عـارف الـعقل  : ( يـضحك ) عـلى فـكرة.. أنـا 
النتيجة .

األستاذ : جننتونى .
العاطفة : ذنبى إيه ? تطردنى من جواك ليه ? !
األستاذ : ما هو كله بسببك ! أنتى تقولى له.. .

العاطفة : أنا كل شىء جوه األستاذ .
العقل  : ( فى حتدى ) ال أنا اللى كل شىء جوه األستاذ .

العاطفة : ( بعناد ) ال أنا . 
العقل  : ال أنا .
العاطفة : أنا .
العقل  : أنا .

سك (يـتصاعد اشـتباك الـعاطفة والـعقل فى كـريشندو تـتآكل فيه الـكلمات و
األستاذ برأسه صارخا فى غضب ).

غرقـتونى فى حـيرة مـنيش قادر تعـبنى..  تعـبنى.. بـرايا  كفـاية.. جـوايا  األسـتاذ : 
أخرج منها .

الـعاطـفة : شـايف الـدنـيـا سـودة عـشان قـافل عـلى.. عـاطـفـتك هى قـارب جنـاتك
..خد بإيدى وخوض بحورها جلل ما توصل لبر األمان .

العقل : ( فى حتدى ) على جثتى .
األستاذ : تانى يا عقلى ? !

العقل : تانى.. وتانى.. وتانى .
األستاذ : طب ليه أل ? !

العقل : وليه آه ? !
األستاذ : قولى أنت.. مش أنت عقلى ?

العقل : محدش يقدر يخدم سيدين فى وقت واحد .
األستاذ : خالص بقيتوا أسياد على مع أنكم منى ?!

فروض يكون بينا توازن . العاطفة : ا
ـفـاضلـة أمر وارد.. واللى يـخدم سـيدين الزم يـفضل واحد على الـتانى الـعقل : ا

(لألستاذ) وأوعى تنسى..  أنا اللى عملت منك.. .
العاطفة : (تقاطعه بسخرية) آدم ابن آدم .
العقل  : (باعتزاز وحتد) أيوه آدم ابن أدم .

العاطفة : (بسخرية) أشهر كاتب على وجه األرض .

ان الصيرفى اعتذر عن عدم  تقد عمل مسرحى من إخراجه لفرقة بنى سويف القومية هذا العام. سرحى إ > اخملرج ا

16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

> إن اخملــرجــ أصــبــحــوا فى مــوقف يــعــمــلــون فــيه أكــثــر من مــجــرد إخـراج
دارس ـعـلم مـؤسس ا ـسـرحـيـات وانتـحـلـوا ألنفـسـهم وظـائف عـدة! النـبى ا ا
هيج الثورى الذى يعمل لتغيير اجملتمع كله وحتى الكاهن ومدبر ـسرحية ا ا

قدسة. األسرار ا
سرحي جريدة كل ا

12 من مايو 2008 العدد 44
ـسرح الـتى تـنتـمى إلى الـفـترة احلـالـية الـتى امـتلك > إن أهـم تغـيـير حـدث فى أبـنيـة ا
ـهـيـمـنة هـى التـغـيـيـر فى الـرعـايـة: فـمـعـظم مـخـرجى هـذه األيام فـيـهـا اخملـرج الـقـوة ا
ة أو حتى مجتمعات تعولهم احلكومات. وهذا على عكس الرعاية األرستقراطية القد

اضى. االكتتاب العام نهاية القرن ا

سرحية تقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «ماكبث» ليونسكو وإخراج يس الضوى ويتم عرضها منتصف يونيه القادم. > فرقة الفيوم القومية ا

سرحي جريدة كل ا
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مـحـتـشـماً من ( تـدخل الـعـاطـفـة لـتـجـسـد شـخـصـيـة حـيـاة.. تـرتـدى فـسـتـانـاً 
مـوديالت اخلـمـسـيـنـيات.. عـلى رأسـهـا بـرنـيـطة تـتـدلى مـنـها ( بـيـشة ) تـغـطى
وجـهـها.. وتـبـدو خـجـولة ونـسـمع فى اخلـلـفـية جـزءاً من أغـنـية (عـنـدما يـأتى

ساء حملمد عبد الوهاب ). ا
العاطفة : مساء اخلير يا أستاذى .

.. مش مصدق أنك جيتى . األستاذ : حياة ها
العاطفة : ما تعرفش أنا عملت إيه عشان أجيلك .

األستاذ : كده أتأكدت فعال إن قلبك لسه فيه مكان عشانى .
العاطفة : ( فى خجل ) إمتى قلبى كان مشغول بغيرك ?!

األستاذ : ما عرفتيش فى عمرك حد تانى ?
العاطفة : كالمك يا آدم فيه ريحة شكوك !

األستاذ : احلفيلى .
( ترفع البيشة من على وجهها وتلقى بها على رأسها وهى تقترب منه )

العاطفة : بص شوف.. حقق كويس فى نن عينى.. شايف إيه ?
األستاذ : ( وكأنه يـشعر بحرارة تـنبعث من جسده) يا الله.. أجمل عيون شفـتها

فى الكون .
العاطفة : ( بدالل يشوبه اخلجل ) أل قولى قولى شايف إيه ?!

األستاذ : صورتى مطبوعة فى عيونك .
العاطفة : لوكنت أقدر أشق قلبى.. ها تالقى صورتك ب ضلوعى .
األستاذ : وأنا برضو.. لو تشقى قلبى تالقى صورتك ب ضلوعى .

ـسك بـرأس األسـتـاذ ) خف شــويـة.. مـا تــدلـقش كـده.. دى حـوا وده الـعـقل  : ( 
آخر حتذير .

األسـتـاذ : (يـعـاود الــنـظـر فى عـيــنـيـهـا ) بـصى فى عــيـونى تالقى صـورتك ب
ضلوعى .

ا بنام يا آدم صورتك هى اللى بتكحل جفونى . العاطفة : أنا 
األستاذ : وأما تصحى ?!

نام ?! العاطفة : بخاف ألهلى يسألونى شفت إيه فى ا
األستاذ : شفتى إيه ?!

العقل  : ( فى ضيق ) طبعا ها تقول لك شفتك أنت .
الـعـاطـفة : راكب عـلى ضــهـر احلــصـان.. زى فـارس من عــصـور الــزمـان.. ســيـفك
بيـلمع فى ضى شـمسك..جاى بـترمح من بعـيد وحـوافر احلـصان بتـضرب األرض

بتثير الغبار 
العقل  : عنترة بن شداد !!

األستاذ : ده حلم صحراوى خالص يا حبيبتى .
الـعاطـفة : اتـن وجـوههم لـونـهـا بـلون الـدم ربـطونى فى شـجرة سـنـديـان.. مـدوا
أيديهم على ( تشير على صدرها ) قطعوا التوب احلرير حسيت ساعتها كأن كل
الــفـــضــا عــريـــانــة.. حـــبل زامت ع األيـــدين وصـــوت الـــصـــراخ كـــان بـــيـــشق  األرض 
ساعـتها بـاألمان.. سـيفك يا آدم خلـصنى ..آدم..شفت سـيفك من بعـيد . حـسيت 

كن أشوفه مطبوع على كل حتة فى جسمى . من ذل الهوان اللى كان 
األستاذ : ياه ده كابوس مش حلم .

عـارف كـان حـــلم جــمــيل..  مـا  خـوف.. عـــلى أد  مـا فـــيه من  الــعـاطــفـة : عـــلى أد 
بيحسسنى بإيه ?

األستاذ : فى عقلك الباطن إدراك لشىء بعـيد.. كالمى معاكى عن الفـكر الثورى
بيـصورلك أن أنتى مصـراألسيره فى إيدين اإلجنلـيز.. وأنا الـفارس اللى فى أيده

سيف بيضوى
العاطفة : كأنك بتفسر تمام احللم .

األسـتاذ : ( يـضحك فى سـخرية وهى تـنظر له فى دهـشة) من فـترة مش بعـيدة
حلمت نفس احللم..  كنا مجموعة من فرسان البحث عن احلقيقة فى زمن عتمة
..شفـنا ما جرى لفـلسط السـليبة.. اندفـعنا باحلـماس لطـوابير اجلهاد.. وزعوا
ـعـركـة ( أصـوات طـلـقات عـلـيـنا الـبـنـادق.. شـحـنـونا فى الـلـوريـات.. وصـلـنـا أرض ا
ـتـزج بـهـا صـوت األسـتـاذ وهـو يـصـرخ فى ـدافع تـتـقاطع مع أزيـز الـطـائرات  ا

حسرة شديدة ) كل اللى كانوا معايا ماتوا من غير قتال .. 
العاطفة : ( تسرع تأخذ رأسه فى صدرها ) جسمك كله بيرجتف .

األسـتـاذ : سـاعـتـهـا كـنت حـاسس أنى مـخـطـوف.. مــربـوط زى حــلـمك فى شــجـرة
وت حتت جلدى كان بيسرى فى الوريد.. معرفش يومها رجعت أمتى سنديان.. ا
أو هـربت إزاى.. بس كـنت راجع وأنـا حـاسس بـخزى وعـار.. حـاسس بـقـهـر.. مش

من عدوى.. قهرى كان من اللى خان واللى باع واللى رمانا فى أتون النار .
العاطفة : لسه جسمك بيرجتف .

األستاذ : من يومها إيدى ما بقتش واثقة تشيل سالح (يرجتف بشدة )
العاطفة : آدم.. خالص إنسى اللى كان.. خلينا فى اللى إحنا فيه .

األستاذ : ( بعيون زائغة) اللى إحنا فيه ?!
العاطفة : وال أنت خايف م اللى إحنا فيه ?!

الصوت:
مات . خايف وخوفى أنا مش م ا
خايف ليقتلنى  سيف  السكات.
خايف حقيقتى تكون همهمات.

خايف أكون عبيط وغير مدرك. 
حقيقة اللعبة.... فى خد وهات. 

عجبى !
( الـسـاعة تـدق الـثـانـية عـشرة ..تـسرع الـعـاطـفة إلحـضار طـرطور تـضعه عـلى
رأسـها وآخر تـضعه على رأس آدم وتضع على عـينيها قـناعاً وهى تـقترب من آدم

تضع يديه على كتفه استعدادا للرقص معه على موسيقى ناعمة جدا )
العاطفة : كل سنة وأنت طيب .

ناسبة إيه ? األستاذ : 
العاطفة : ما سمعتش الساعة وهى بتدق ?!

األستاذ : ما هى كل ساعة بتدق !
العاطفة : آدم.. إحنا الليلة دى فى رأس السنة.. 

األستاذ : أيوه صحيح.. يا ه.. معاكى بانسى الدنيا كلها.
العاطفة : زى النهارده من السنة اللى فاتت سمعت منك نفس الكالم .

األستاذ : صدقينى ده مش كالم.. ده إحساس حقيقى .
الـعـاطـفـة : ( تـتـركه وتـتـوقف عن الـرقص مـعه) آدم.. أنت إيه ? دى تـالت راس

سنة تعدى علينا وإحنا زى ما إحنا.. ما اتقدمناش خطوة واحدة.
الثـورية بدأت حترك خاليا الـثوار.. كتـباتى  كتـير..  بالـعكس.. أتـقـدمـنا  األسـتاذ : 

الـعقل  : لو دورت فى شـجرة العـيلة. ما أعتـقدش أنى ها أالقى ليـنا قريب بـهذا
أفـسر وجـودك فى يـبقى  االسم.. ال هـو أخـوكى وال عـمك وال خـالك وال جـوزك.. 
سـاعة زى دى بـإيه ? كـان يــبـقى إيه مــوقـفى لـو مـكان زى ده مع راجل زى ده وفى 
حد من خـصومى الـسـياسـي شم خـبر زى ده ? كان يـبقى إيه مـوقفى لو نـشرت
اجلرايد أن بنت الباشا شوهدت مع راجل غريب خارجة معاه من بيته فى ساعة

زى دى ?
األستاذ : يا سعادة الباشا.. أرجوك إهدى عشان نتفاهم .

الـعقل  : الـتـفـاهم بـينى وبـينك مش هـا يـكون بـالكالم.. الـتـفـاهم هـا يـكون بـده (
ــســدس ) أمـــثـــالك من ســـواقط اجملـــتـــمع.. هـــدفـــهم واضح ودنىء يــلــوح له بــا
..الضحك على عقول بنات العائالت ألغراض رخيصة .. أنت مدسوس علىَّ من
.. الـلى بـيـسـعوا بـأى طـريـقـة لـتـلـويث سـمـعـتى وشـرفى قـدام خـصومى الـسـياسـي

الناس والصراية. 
األستاذ : يا باشا صدقنى أنت فاهم غلط.. ما تتكلمى يا حياة ها .

العقل  : تتـكلم تقول إيه بعد ما ضحكت علـيها وغسلت دماغـها.. بنتى ال تدرك
أغـراضهم أهـدافك اخلـبـيـثـة الـلى بـتـلـعـبـهـا حلـساب الـلى اشـتروك عـشان حتـقق 
..لكن تأكد أن مش ها يطلع عليك نهار..هى رصاصة واحدة ويندفن معاك سر

بنتى إلى األبد .
( يـصوب الـعقل مـسدسه نـحو صدر األسـتاذ اسـتعدادا لـضربه فـتسرع الـعاطفة

تقف أمام األستاذ فاردة يديها حلمايته وهى تنظر للباشا فى حتد)
العاطفة : بابا.. أرجوك.. أنت فاهم غلط .

سك صدره) قـلبى.. قـلبى.. بنت األكـابر بتـقول ألبـوها البـاشا أنت الـعقل  : ( 
فاهم غلط.. 

( يوحى لها بأنه سيسقط على األرض)
العاطفة : ( تسرع نحوه صارخة ).. بابا .

سكا بها) فكرك ها حتميه منى.. أنتى مش فاهمة العقل  : ( ينتفض فجأة 
أنه مستدرجك لبيته عشان يفضحنى.. الناس اللى زى دى موتها رحمة للعباد .
الـعاطـفة : ( تـصرخ) مـا تـتـكـلم يـا آدم.. قـول لـلـبـاشا إنك بـتـحـبنى.. قـول له أنك

لسه كنت بتكلمنى عشان تطلب أيدى منه .
األستاذ : هو الباشا مدينى فرصة أنطق ولو حتى بكلمة واحدة.

الـعقل  : تـنطق تـقول إيه يا فسل يا حقـير اجملـتمع.. فـاكرنى ها أكل من كالمك
فـلوسى.. بـتـتـمـحك فى مـكـانـتى بـنتى.. طـمـعـان فى  ضـحكت بـيه عـلى عـقل  الـلى 

كانتى االجتماعية. السياسية.. بأسلوب اخلسة والدناءة عايز تقفز 
بيـتكلم مـعاك األسـتاذ : ( فى غضب ) من فـضلك.. مـفيش لزوم لإلهـانات..اللى 
أكبر عقل مفكر فى األمة. ال فلوسك تعنينى وال حتى مكانتك.. أنا لوكنت أعرف

أنك باشا طويل اللسان بهذا الشكل..  عمرى ما كنت أفكر أنى أناسبك .
العاطفة : ( فى دهشة ).. آدم !!

األسـتاذ : أنا آسف..البـاشا لو عـايز يقـتلنى.. صدرى أهه.. اضرب.. مـحدش ها
يبلغ عنك 

ـكن الـعقل  : عـايز تـعمل لى فـضـيـحـة يا كـلب.. خـسـارة فـيك الـرصـاصـة الـلى 
تشوشر علىَّ.. موتك على أيدى ها يكون له شكل تانى ( للعاطفة ) قدامى .

العاطفة : آدم .
العقل  : ( يدفعها أمامه ) قدامى ( يختفى بها خلف الكتاب ). 

الصوت :
صاحبت ياما وخرجت م احلياة بال صحبة .

وعشقت يا ما وأتارى العشق ده غمة .
وحزنت يا ما وأتارى احلزن مش غربة .
أتارى احلزن فى الغربة وفى األوطان .

مرض نفسى عالجه.. العدل والرحمة .

التنظيمات الشعبية كل يوم بتزيد.. الناس يا حياة ها بتغلى والغليان له آخر .
العاطفة : ( تصرخ فيه) آدم.. أنا  باتكلم عن نفسنا.. عنى وعنك .

ـد الـثورى.. الـلى هـايـغـير كل األسـتاذ : فـاهم.. أنـا وأنـتى شىء واحـد.. جـزء من ا
مالمح الكون.. حياة ها أنا مش ساكت.. أنا باكتب.. باكتب على أد ما باقدر.

الصوت:
تكتب ما تكتب محدش ها يسأل فيك .
تشكى ما تشكى صوتك ها يرجع ليك .
هابر وعافر طول ما الوطن ف عينيك .
حقك تقاوم تناضل تقاتل..آلخر نفس .

قبل الفساد مايكبر ويقطع لسان الديك .
عجبى !

األستاذ : ( فى حتد) باكتب.. أنا باكتب .
العاطفة : فكرك قلمك ها يحررنى ?!

األستاذ : حياة أنا مش ساكت .
العاطفة : آدم.. أنا فعال مخطوفة .

األستاذ : قلمى بتطلع منه الطلقة تفرشح صدر الفاسد .
العاطفة : ( تصرخ فيه) بطل بقى شعارات .

األستاذ : ( فى دهشة) شعارات ?!
العاطفة : ( فى حتد) إمتى ها تتجوزنى يا آدم ?

األستاذ :( وكأنه فوجىء بالسؤال) حياة.. أنا !
العاطفة : إمتى ها تتجوزنى يا آدم ?

األستاذ : حياة..حبى ليكى ما يهزموش الزمان.
العاطفة : احلب فعل مش كالم .

األستاذ : حياة.. أنا أبيع الدنيا عشانك .
العاطفة : بالش تبيع.. اشترينى. النهارده جيت لك بكره مش ها أقدر أجيلك .

األستاذ : حياة ?!
العاطفة : أهلى صبروا على ياما.. رفضى للخطاب مالهم بالشكوك.. والنهارده

جانى واحد من السادة الكبار اللى أنت مسميهم برءوس الفساد.. قلت إيه ?!
ا تـبـتديـها بـنفس الكالم.. أوعى الـعقل  : ( يـهمس فى أذنه ) تـمثـيلـية.. حوا دا
تــضـعف.. اجلـواز قـاتل طــمـوحك وأنت مــشـوارك طـويل.. أوعى عـاطــفـتك تــهـزك

..إدى نفسك فرصة أطول (يخرج).
العاطفة : ( تصرخ فيه ) قلت إيه ?!

األستاذ : ( فى تردد ) بصراحة إنتى فاجئتينى !
العاطفة : ( فى دهشة) فاجئتك ?! 

األستاذ : قصدى يعنى.. 
العاطفة : بعد تالت سن بتقولى فاجئتك ?

األستاذ : أنا ها أجيب جاكـتتى.. نتـعشى فى أى حتة ونتـكلم بهدوء.. ثانـية واحدة
( يحضر جاكتته من وراء الكتاب ) يال بينا .

( يدخل العقل على رأسه طربوش وعلى عـينيه نظارة ذهـبية وفى يده الـيسرى
منشة بينما يحمل فى يده اليمنى مسدساً يواجه به األستاذ عند خروجه )

العقل : تخرج تروح ف يا أفندى يا إمعه.. يا ناقص تعليم وتربية ?!
العاطفة: ( وكأن قد صعقها تيار كهربائى مفاجىء).. بابا ?!

العقل  : أيوه بابا.. يا بنت احلسب والنسب .
العاطفة : أرجوك يا بابا ما تسيئش الظن بيا.. ها أشرح لك كل حاجة.

الـعقل  : اللى شـايفه مش محـتاج لـشرح ..حـياة ها بنت األكـابر فى بيت راجل
غريب.. وإلمتى..  لبعد نص الليل .

العاطفة : 
ده مش غريب يا بابا.. ده آدم .  اللوحة   للفنانة «ريهام رزق»

 اللوحة   للفنانة « ثناء عز الدين خليل»
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كان.. نسمع نبضات خافتة تعلو وتـتصاعد لدقات نظر : (شبه إظالم يسود ا ا
قلب اإلنـسان.. تـمتزج بـأصوات الدق على حروف اآللة الـكاتبة أو آالت الـتيكرز
لوكاالت األنباء.. يـنسحب الصوت السابق تـدريجيا لـيعلو مكانه صوت ذبذبات
الـكـمـبـيـوتـر.. فالشـات تـضىء فى اجلـوانب واخلـلـفـيـة.. مع دقـات "الـهـون" فى
حـفالت الـسـبـوع  تـسـقط ظاللـهـا عـلى "كـتـاب" ضـخم يـشـغل مـعـظم الـفـراغ
سرحى ويلعب دورا كبيرا كوحدة أساسية فى سـينوغرافيا العرض عندما يتم ا
شهد واحلدث  حتويره فى مستويات أفقية ورأسية وجانبية وفق ما يتفق مع ا
داخل واخملارج للحركة تتحول دقات الهون إلى أصوات طلقات صفحاته هى ا
نارية من أسـلحة خـفيفة تـتبعها أصوات طـلقات من األسـلحة الـثقيلة  تخفت

رئى فى اخلماسية التالية)  عندما يعلو صوت الراوى غير ا
الصوت : 

إنسان يا صاحبى يا إنسان 
زيك مولود من غير أكفان 
بحلم واحللم خيوط ألوان 
محدوف على كف الدنيا 
بال اسم ورسم أو عنوان  

عجبى !
ـوسيـقية لـلخـماسـية الـتالـية حلـظة سـقوط بـقعة ضوء عـلى ـقدمة ا (تـنزل ا
الـكـتاب فـنرى األسـتاذ آدم مـتـكورا حـول نـفسه كـاجلن فى بـطن أمه يـتـحرك

أثناء غناء اخلماسية كالدودة التى تخرج من الشرنقة) 
الصوت : (غناء) 

قالوا الديناصورات اختفت ومعدش ليها وجود 
مع إن فى وجوه األباطرة غرور وماله حدود 
قلب التاريخ انفطر م احلق اللى مش موجود 
فى غابة احلياة اندثر طريق العدل والرحمة 

عبود  أتارى الشر طبع البشر والرحمة م ا
عجبى !

(مـازال األسـتاذ يـحاول اخلـروج من شـرنـقته والـنـهوض عـلى قـدمـيه.. تـسـقط
ـصارعـتها مع عـليه من أعـلى حـبال أشـبه بـاألخطـبوط تـلتف حـوله فـيجـاهد 

غناء اخلماسية التالية ) 
الصوت : 
( غناء ) 

وعينى على الغلبان فى ساقية وطاحونة يدور 
شايل فى قلبه الوطن جنمة بس الفساد بيدور 

طحان بيطحن والد البلد بقسوة زى الطور 
بات الفقير فى الطل خد من سماها حلاف 

وحيتان الفساد بالفل عايشه ف نعيم وسرور 
عجبى !

ـوسيقية األخيرة خلتام اخلـماسية " يتمرغ األستاذ فى محاولة ( فى اجلملة ا
ـشـدود عـلى األرض وكـأنه يـصـنع دائـرة لـلـخـروج من احلـبـال بـكـامل جـسـمه ا

جتعله يصل إلى النقطة التى بدأ منها فى أثناء تالوة اخلماسية التالية )
الصوت : 

نادى اللى عاشق تراب الوطن قال ا
تسلم النفس العفيفة على طول الزمن 

وتسلم الهمة القوية اللى تشد البدن 
صاروه أنا قلت جلل ماتفضل بالد ا
عزيزة بوالدها وخارج دواير العفن 
عجبى !

( األسـتـاذ مـازال يـصـارع احلـبـال.. تـارة يـنـهـار من الـتـعب وتـارة يـعـاود مـحـاولـة
غنى ) اخلروج بإصرار ويتابعه ا

الصوت : ( غناء ) 
لو كل واحد فينا قطع لسان اخلرس 

وخد م احلق صوت صهيل الفرس 
وكان لألرض فنار و درع وجرس 

مكانش اخلوف بينا فى يوم  نبت  
مكانش الوطن يحتاج مليون حرس 
عجبى !

( فى حلظة خـاطفة يـتخلص األستاذ من احلبال ويسرع مـندفعا نحو الـكتاب
رتفعة فى محاولة للمرور من بينها ويشعرنا كأن سك بصفحاته الضخمة ا
هـناك شـيئاً خـفياً ال نراه يـجذبه لـلخلف وهو يـجاهد فى مـحاولة مـستـميـتة
لـلوصول لـلكتاب مرة أخرى ولـكنه يقف فى دهـشة عـندما يـخرج فى مـواجهته
من ب صفحات الكتاب ( العقل والعاطفة ) وكأنهما فى حالة مواجهة معه )

العقل: آدم .
العاطفة: ابن آدم .

العقل: ابن حوا .
األستاذ: انتوا إيه..انتوا م ? !

العقل: إحنا منك .
العاطفة: إحنا فيك .

العقل: أنت بينا .
العاطفة : وإحنا ليك .

األستاذ : انتو إيه..انتو م ? ! 
العقل: عقلك مش فيك عشان تنطق تقول أنا م ?!

األستاذ : أيوه.. أيوه.. أنت.. أنت عقلى ? !
العاطفة : وأنا ? يا ترى لسه فاكرنى ? !

األسـتـاذ : ( فى مـحـاولة لـلـخروج من حـصـارهـما له ) انــتـو إيه الـلى جــابـكم لى
تانى ? !

العقل: مستحيل من غيرى تبقى أو تعيش .
العاطفة: مستحيل من غيرى تبقى أو تعيش .
كن يعيش . العقل: من غيرك أنت األستاذ 

العاطفة : مستحيل .
العقل: ( لألستاذ ) أنا أنت.. وأنت أنا .

العاطفة : ( لألستاذ ) وأنا وأنت حاجة واحدة .
األستاذ : مش عايزكم .

العقل  : ( بنفس التحدى ) أيوه آدم ابن آدم .
العاطفة :  أوسمة.. شهادات.. ندوات.. أرصدة.. براويز .

العقل : ومن غيرى ما كان وال يسوى (لألستاذ) ما تـبصليش كده..محدش وداك
ا غمت عن آدم . فى داهية غيرها.. زى حوا األولى 

العاطفة : باختياره .
العقل  :  ( يصرخ فيها ) باخلـديعة.. جاتله زاحفة فى شكل حية قدمتله تفاحة

السقوط .
العاطفة :  كنت ف ساعة سقوطه ?!

ؤامرة . العقل  : هى قطمة.. وكنت ساعتها مغيب وأنتى بتمارسى ا
حـتى لـو كـان الـعــاطـفـة : ( لألســتـاذ ) عــقــلك يــاســيــدى فى كل شىء له مــبـرر..

غالطة. با
العقل  : مش مغالطة ( لألستاذ ) وأن كنت ناسى أفكرك .
العاطفة : سيبه يشوف نفسه بقى.. األستاذ عدى اخلمس

األستاذ : اخلمسة وخمس من فضلك .
الـعاطفة : خمس سنة مـحبوسة فى األوضة الـضلمة ( لألستاذ ) أديت للـناس
أفــكـارك.. كــتـبك..أحالمك.. فـلـسـفـتك.. روايـاتك.. دراسـاتك.. أشــعـارك.. خـدت
.. وعـملت لنـفسك مـجد جـوايز تتـعلق فى البـراويز..  شـهادات.. أوسـمة.. نيـاش

كبير...
العقل  : ( مقاطعا ) كله بفضلى .

الـعاطـفة : ( بأسى شـديد ) بص لوشه.. شوف جتاعـيد الهم عـليه ( لألسـتاذ )
شعرك شاب..بص هدومك.. شوف جواك واحتقق.. تلقى مشاعرك ماتت.. وأما

تدور تلقى العقل قتلها عشان يستفرد بيك .
األسـتاذ: ( يـخيل لألسـتاذ أنه يـنظر فى مرآة وهـمية ) عـندك حق.. عشت كتـير
مشـغول بالـناس.. مهـموم بالـناس.. من حقى أبص لنـفسى.. من حقى أحب.. من
حقى أحس أن أنا باحب.. أصبغ شـعرى وألبس جيـنز.. وأطلع ع الـبست وأرقص

ديسكو.. من حقى أتنطط قبل ما أودع.
( تـفـتح له الـعـاطـفة ذراعـيـها.. يـرقص مـعـها عـلى مـوسـيقى الـفـالس.. فـجأة
تـتغـير الـنغـمة إلى الـديسـكو فـيرقص أمـامها ويـلف حـولها مـثلـما تـلف حـوله
..تـتـقطع أنـفاسه.. يـلهث.. يـترنح من الـتعب.. يـسقط عـلى األرض وتـنـسحب
العاطفة خلف الكتاب عندما يقترب منه العقل ليأخذ بيده وهو يصرخ فيه )

العقل :  فات الوقت .
األستاذ: سيبنى أعيش .

العقل : مش راح يحصل .
كن أرجع تانى شباب.. أو طفل . األستاذ: سيبنى أعيش 

لعونة كانت سبب الكارثة األولى ? ! العقل : مش راح يحصل.. وال نسيت إن ا
األستاذ: الكارثة األولى ?!

العقل :  كارثة أول طيش فى حياتك.. كارثة أول حب يا صاحبى .
األستاذ:  مش فاكر .

العقل : يبقى ذاكرتك تيجى تقول لك .
األستاذ: مش عايز .

العقل : ليه مش عايز ? !
اضى ده عدى وراح . األستاذ: سيبنى يا عقلى أعيش فى احلاضر أصل ا

العقل : 
مش راح أسيبك قبل ما أقول لك إيه اللى حصلك .

األستاذ : مش عايز .
العقل : تبقى نسيت ?!

األستاذ: ( يتمزق وهو يحاول الهروب منه ) مش عايز .
العقل : إن كنا أخوات نتـحاسب ( يتجه نحو الـكتاب مـناديا ) اتفـضلى يا حياة

ها .

العقل : مش بإيدك .
األستاذ : مش عايزكم .
العاطفة : مش بكيفك .
األستاذ : مش عايزكم .

العقل : حتى لو كان ده اختيارك إحنه فيك .
العاطفة : احنا منك .

العقل  : احنا وأنت حاجة واحدة .
اتك . العاطفة : اليوم 

العقل  : حتى برضوا بعد موتك راح تالقينا معاك .
األستاذ : مش عايزكم !

العاطفة : مش بخاطرك .
األستاذ : أكونشى مجبر ? !

العقل : أيوه مجبر 
األستاذ : ( فى حتدى ) أنا اتخلقت حر.     

العاطفة : بس اتخلقت بينا .     
العقل  : وال أنت غير كل البشر ?!

العاطفة : سكت ليه ?!     
األستاذ : حتى لو كنت مجبر مش عايزكم.. انتو إيه ما بتفهموش ? !

ـكن أخـرج من جـواك.. بس أنت عـارف الـعقل  : ( يـضحك ) عـلى فـكرة.. أنـا 
النتيجة .

األستاذ : جننتونى .
العاطفة : ذنبى إيه ? تطردنى من جواك ليه ? !
األستاذ : ما هو كله بسببك ! أنتى تقولى له.. .

العاطفة : أنا كل شىء جوه األستاذ .
العقل  : ( فى حتدى ) ال أنا اللى كل شىء جوه األستاذ .

العاطفة : ( بعناد ) ال أنا . 
العقل  : ال أنا .
العاطفة : أنا .
العقل  : أنا .

سك (يـتصاعد اشـتباك الـعاطفة والـعقل فى كـريشندو تـتآكل فيه الـكلمات و
األستاذ برأسه صارخا فى غضب ).

غرقـتونى فى حـيرة مـنيش قادر تعـبنى..  تعـبنى.. بـرايا  كفـاية.. جـوايا  األسـتاذ : 
أخرج منها .

الـعاطـفة : شـايف الـدنـيـا سـودة عـشان قـافل عـلى.. عـاطـفـتك هى قـارب جنـاتك
..خد بإيدى وخوض بحورها جلل ما توصل لبر األمان .

العقل : ( فى حتدى ) على جثتى .
األستاذ : تانى يا عقلى ? !

العقل : تانى.. وتانى.. وتانى .
األستاذ : طب ليه أل ? !

العقل : وليه آه ? !
األستاذ : قولى أنت.. مش أنت عقلى ?

العقل : محدش يقدر يخدم سيدين فى وقت واحد .
األستاذ : خالص بقيتوا أسياد على مع أنكم منى ?!

فروض يكون بينا توازن . العاطفة : ا
ـفـاضلـة أمر وارد.. واللى يـخدم سـيدين الزم يـفضل واحد على الـتانى الـعقل : ا

(لألستاذ) وأوعى تنسى..  أنا اللى عملت منك.. .
العاطفة : (تقاطعه بسخرية) آدم ابن آدم .
العقل  : (باعتزاز وحتد) أيوه آدم ابن أدم .

العاطفة : (بسخرية) أشهر كاتب على وجه األرض .

ان الصيرفى اعتذر عن عدم  تقد عمل مسرحى من إخراجه لفرقة بنى سويف القومية هذا العام. سرحى إ > اخملرج ا
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> إن اخملــرجــ أصــبــحــوا فى مــوقف يــعــمــلــون فــيه أكــثــر من مــجــرد إخـراج
دارس ـعـلم مـؤسس ا ـسـرحـيـات وانتـحـلـوا ألنفـسـهم وظـائف عـدة! النـبى ا ا
هيج الثورى الذى يعمل لتغيير اجملتمع كله وحتى الكاهن ومدبر ـسرحية ا ا

قدسة. األسرار ا
سرحي جريدة كل ا

12 من مايو 2008 العدد 44
ـسرح الـتى تـنتـمى إلى الـفـترة احلـالـية الـتى امـتلك > إن أهـم تغـيـير حـدث فى أبـنيـة ا
ـهـيـمـنة هـى التـغـيـيـر فى الـرعـايـة: فـمـعـظم مـخـرجى هـذه األيام فـيـهـا اخملـرج الـقـوة ا
ة أو حتى مجتمعات تعولهم احلكومات. وهذا على عكس الرعاية األرستقراطية القد

اضى. االكتتاب العام نهاية القرن ا

سرحية تقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «ماكبث» ليونسكو وإخراج يس الضوى ويتم عرضها منتصف يونيه القادم. > فرقة الفيوم القومية ا

سرحي جريدة كل ا
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مـحـتـشـماً من ( تـدخل الـعـاطـفـة لـتـجـسـد شـخـصـيـة حـيـاة.. تـرتـدى فـسـتـانـاً 
مـوديالت اخلـمـسـيـنـيات.. عـلى رأسـهـا بـرنـيـطة تـتـدلى مـنـها ( بـيـشة ) تـغـطى
وجـهـها.. وتـبـدو خـجـولة ونـسـمع فى اخلـلـفـية جـزءاً من أغـنـية (عـنـدما يـأتى

ساء حملمد عبد الوهاب ). ا
العاطفة : مساء اخلير يا أستاذى .

.. مش مصدق أنك جيتى . األستاذ : حياة ها
العاطفة : ما تعرفش أنا عملت إيه عشان أجيلك .

األستاذ : كده أتأكدت فعال إن قلبك لسه فيه مكان عشانى .
العاطفة : ( فى خجل ) إمتى قلبى كان مشغول بغيرك ?!

األستاذ : ما عرفتيش فى عمرك حد تانى ?
العاطفة : كالمك يا آدم فيه ريحة شكوك !

األستاذ : احلفيلى .
( ترفع البيشة من على وجهها وتلقى بها على رأسها وهى تقترب منه )

العاطفة : بص شوف.. حقق كويس فى نن عينى.. شايف إيه ?
األستاذ : ( وكأنه يـشعر بحرارة تـنبعث من جسده) يا الله.. أجمل عيون شفـتها

فى الكون .
العاطفة : ( بدالل يشوبه اخلجل ) أل قولى قولى شايف إيه ?!

األستاذ : صورتى مطبوعة فى عيونك .
العاطفة : لوكنت أقدر أشق قلبى.. ها تالقى صورتك ب ضلوعى .
األستاذ : وأنا برضو.. لو تشقى قلبى تالقى صورتك ب ضلوعى .

ـسك بـرأس األسـتـاذ ) خف شــويـة.. مـا تــدلـقش كـده.. دى حـوا وده الـعـقل  : ( 
آخر حتذير .

األسـتـاذ : (يـعـاود الــنـظـر فى عـيــنـيـهـا ) بـصى فى عــيـونى تالقى صـورتك ب
ضلوعى .

ا بنام يا آدم صورتك هى اللى بتكحل جفونى . العاطفة : أنا 
األستاذ : وأما تصحى ?!

نام ?! العاطفة : بخاف ألهلى يسألونى شفت إيه فى ا
األستاذ : شفتى إيه ?!

العقل  : ( فى ضيق ) طبعا ها تقول لك شفتك أنت .
الـعـاطـفة : راكب عـلى ضــهـر احلــصـان.. زى فـارس من عــصـور الــزمـان.. ســيـفك
بيـلمع فى ضى شـمسك..جاى بـترمح من بعـيد وحـوافر احلـصان بتـضرب األرض

بتثير الغبار 
العقل  : عنترة بن شداد !!

األستاذ : ده حلم صحراوى خالص يا حبيبتى .
الـعاطـفة : اتـن وجـوههم لـونـهـا بـلون الـدم ربـطونى فى شـجرة سـنـديـان.. مـدوا
أيديهم على ( تشير على صدرها ) قطعوا التوب احلرير حسيت ساعتها كأن كل
الــفـــضــا عــريـــانــة.. حـــبل زامت ع األيـــدين وصـــوت الـــصـــراخ كـــان بـــيـــشق  األرض 
ساعـتها بـاألمان.. سـيفك يا آدم خلـصنى ..آدم..شفت سـيفك من بعـيد . حـسيت 

كن أشوفه مطبوع على كل حتة فى جسمى . من ذل الهوان اللى كان 
األستاذ : ياه ده كابوس مش حلم .

عـارف كـان حـــلم جــمــيل..  مـا  خـوف.. عـــلى أد  مـا فـــيه من  الــعـاطــفـة : عـــلى أد 
بيحسسنى بإيه ?

األستاذ : فى عقلك الباطن إدراك لشىء بعـيد.. كالمى معاكى عن الفـكر الثورى
بيـصورلك أن أنتى مصـراألسيره فى إيدين اإلجنلـيز.. وأنا الـفارس اللى فى أيده

سيف بيضوى
العاطفة : كأنك بتفسر تمام احللم .

األسـتاذ : ( يـضحك فى سـخرية وهى تـنظر له فى دهـشة) من فـترة مش بعـيدة
حلمت نفس احللم..  كنا مجموعة من فرسان البحث عن احلقيقة فى زمن عتمة
..شفـنا ما جرى لفـلسط السـليبة.. اندفـعنا باحلـماس لطـوابير اجلهاد.. وزعوا
ـعـركـة ( أصـوات طـلـقات عـلـيـنا الـبـنـادق.. شـحـنـونا فى الـلـوريـات.. وصـلـنـا أرض ا
ـتـزج بـهـا صـوت األسـتـاذ وهـو يـصـرخ فى ـدافع تـتـقاطع مع أزيـز الـطـائرات  ا

حسرة شديدة ) كل اللى كانوا معايا ماتوا من غير قتال .. 
العاطفة : ( تسرع تأخذ رأسه فى صدرها ) جسمك كله بيرجتف .

األسـتـاذ : سـاعـتـهـا كـنت حـاسس أنى مـخـطـوف.. مــربـوط زى حــلـمك فى شــجـرة
وت حتت جلدى كان بيسرى فى الوريد.. معرفش يومها رجعت أمتى سنديان.. ا
أو هـربت إزاى.. بس كـنت راجع وأنـا حـاسس بـخزى وعـار.. حـاسس بـقـهـر.. مش

من عدوى.. قهرى كان من اللى خان واللى باع واللى رمانا فى أتون النار .
العاطفة : لسه جسمك بيرجتف .

األستاذ : من يومها إيدى ما بقتش واثقة تشيل سالح (يرجتف بشدة )
العاطفة : آدم.. خالص إنسى اللى كان.. خلينا فى اللى إحنا فيه .

األستاذ : ( بعيون زائغة) اللى إحنا فيه ?!
العاطفة : وال أنت خايف م اللى إحنا فيه ?!

الصوت:
مات . خايف وخوفى أنا مش م ا
خايف ليقتلنى  سيف  السكات.
خايف حقيقتى تكون همهمات.

خايف أكون عبيط وغير مدرك. 
حقيقة اللعبة.... فى خد وهات. 

عجبى !
( الـسـاعة تـدق الـثـانـية عـشرة ..تـسرع الـعـاطـفة إلحـضار طـرطور تـضعه عـلى
رأسـها وآخر تـضعه على رأس آدم وتضع على عـينيها قـناعاً وهى تـقترب من آدم

تضع يديه على كتفه استعدادا للرقص معه على موسيقى ناعمة جدا )
العاطفة : كل سنة وأنت طيب .

ناسبة إيه ? األستاذ : 
العاطفة : ما سمعتش الساعة وهى بتدق ?!

األستاذ : ما هى كل ساعة بتدق !
العاطفة : آدم.. إحنا الليلة دى فى رأس السنة.. 

األستاذ : أيوه صحيح.. يا ه.. معاكى بانسى الدنيا كلها.
العاطفة : زى النهارده من السنة اللى فاتت سمعت منك نفس الكالم .

األستاذ : صدقينى ده مش كالم.. ده إحساس حقيقى .
الـعـاطـفـة : ( تـتـركه وتـتـوقف عن الـرقص مـعه) آدم.. أنت إيه ? دى تـالت راس

سنة تعدى علينا وإحنا زى ما إحنا.. ما اتقدمناش خطوة واحدة.
الثـورية بدأت حترك خاليا الـثوار.. كتـباتى  كتـير..  بالـعكس.. أتـقـدمـنا  األسـتاذ : 

الـعقل  : لو دورت فى شـجرة العـيلة. ما أعتـقدش أنى ها أالقى ليـنا قريب بـهذا
أفـسر وجـودك فى يـبقى  االسم.. ال هـو أخـوكى وال عـمك وال خـالك وال جـوزك.. 
سـاعة زى دى بـإيه ? كـان يــبـقى إيه مــوقـفى لـو مـكان زى ده مع راجل زى ده وفى 
حد من خـصومى الـسـياسـي شم خـبر زى ده ? كان يـبقى إيه مـوقفى لو نـشرت
اجلرايد أن بنت الباشا شوهدت مع راجل غريب خارجة معاه من بيته فى ساعة

زى دى ?
األستاذ : يا سعادة الباشا.. أرجوك إهدى عشان نتفاهم .

الـعقل  : الـتـفـاهم بـينى وبـينك مش هـا يـكون بـالكالم.. الـتـفـاهم هـا يـكون بـده (
ــســدس ) أمـــثـــالك من ســـواقط اجملـــتـــمع.. هـــدفـــهم واضح ودنىء يــلــوح له بــا
..الضحك على عقول بنات العائالت ألغراض رخيصة .. أنت مدسوس علىَّ من
.. الـلى بـيـسـعوا بـأى طـريـقـة لـتـلـويث سـمـعـتى وشـرفى قـدام خـصومى الـسـياسـي

الناس والصراية. 
األستاذ : يا باشا صدقنى أنت فاهم غلط.. ما تتكلمى يا حياة ها .

العقل  : تتـكلم تقول إيه بعد ما ضحكت علـيها وغسلت دماغـها.. بنتى ال تدرك
أغـراضهم أهـدافك اخلـبـيـثـة الـلى بـتـلـعـبـهـا حلـساب الـلى اشـتروك عـشان حتـقق 
..لكن تأكد أن مش ها يطلع عليك نهار..هى رصاصة واحدة ويندفن معاك سر

بنتى إلى األبد .
( يـصوب الـعقل مـسدسه نـحو صدر األسـتاذ اسـتعدادا لـضربه فـتسرع الـعاطفة

تقف أمام األستاذ فاردة يديها حلمايته وهى تنظر للباشا فى حتد)
العاطفة : بابا.. أرجوك.. أنت فاهم غلط .

سك صدره) قـلبى.. قـلبى.. بنت األكـابر بتـقول ألبـوها البـاشا أنت الـعقل  : ( 
فاهم غلط.. 

( يوحى لها بأنه سيسقط على األرض)
العاطفة : ( تسرع نحوه صارخة ).. بابا .

سكا بها) فكرك ها حتميه منى.. أنتى مش فاهمة العقل  : ( ينتفض فجأة 
أنه مستدرجك لبيته عشان يفضحنى.. الناس اللى زى دى موتها رحمة للعباد .
الـعاطـفة : ( تـصرخ) مـا تـتـكـلم يـا آدم.. قـول لـلـبـاشا إنك بـتـحـبنى.. قـول له أنك

لسه كنت بتكلمنى عشان تطلب أيدى منه .
األستاذ : هو الباشا مدينى فرصة أنطق ولو حتى بكلمة واحدة.

الـعقل  : تـنطق تـقول إيه يا فسل يا حقـير اجملـتمع.. فـاكرنى ها أكل من كالمك
فـلوسى.. بـتـتـمـحك فى مـكـانـتى بـنتى.. طـمـعـان فى  ضـحكت بـيه عـلى عـقل  الـلى 

كانتى االجتماعية. السياسية.. بأسلوب اخلسة والدناءة عايز تقفز 
بيـتكلم مـعاك األسـتاذ : ( فى غضب ) من فـضلك.. مـفيش لزوم لإلهـانات..اللى 
أكبر عقل مفكر فى األمة. ال فلوسك تعنينى وال حتى مكانتك.. أنا لوكنت أعرف

أنك باشا طويل اللسان بهذا الشكل..  عمرى ما كنت أفكر أنى أناسبك .
العاطفة : ( فى دهشة ).. آدم !!

األسـتاذ : أنا آسف..البـاشا لو عـايز يقـتلنى.. صدرى أهه.. اضرب.. مـحدش ها
يبلغ عنك 

ـكن الـعقل  : عـايز تـعمل لى فـضـيـحـة يا كـلب.. خـسـارة فـيك الـرصـاصـة الـلى 
تشوشر علىَّ.. موتك على أيدى ها يكون له شكل تانى ( للعاطفة ) قدامى .

العاطفة : آدم .
العقل  : ( يدفعها أمامه ) قدامى ( يختفى بها خلف الكتاب ). 

الصوت :
صاحبت ياما وخرجت م احلياة بال صحبة .

وعشقت يا ما وأتارى العشق ده غمة .
وحزنت يا ما وأتارى احلزن مش غربة .
أتارى احلزن فى الغربة وفى األوطان .

مرض نفسى عالجه.. العدل والرحمة .

التنظيمات الشعبية كل يوم بتزيد.. الناس يا حياة ها بتغلى والغليان له آخر .
العاطفة : ( تصرخ فيه) آدم.. أنا  باتكلم عن نفسنا.. عنى وعنك .

ـد الـثورى.. الـلى هـايـغـير كل األسـتاذ : فـاهم.. أنـا وأنـتى شىء واحـد.. جـزء من ا
مالمح الكون.. حياة ها أنا مش ساكت.. أنا باكتب.. باكتب على أد ما باقدر.

الصوت:
تكتب ما تكتب محدش ها يسأل فيك .
تشكى ما تشكى صوتك ها يرجع ليك .
هابر وعافر طول ما الوطن ف عينيك .
حقك تقاوم تناضل تقاتل..آلخر نفس .

قبل الفساد مايكبر ويقطع لسان الديك .
عجبى !

األستاذ : ( فى حتد) باكتب.. أنا باكتب .
العاطفة : فكرك قلمك ها يحررنى ?!

األستاذ : حياة أنا مش ساكت .
العاطفة : آدم.. أنا فعال مخطوفة .

األستاذ : قلمى بتطلع منه الطلقة تفرشح صدر الفاسد .
العاطفة : ( تصرخ فيه) بطل بقى شعارات .

األستاذ : ( فى دهشة) شعارات ?!
العاطفة : ( فى حتد) إمتى ها تتجوزنى يا آدم ?

األستاذ :( وكأنه فوجىء بالسؤال) حياة.. أنا !
العاطفة : إمتى ها تتجوزنى يا آدم ?

األستاذ : حياة..حبى ليكى ما يهزموش الزمان.
العاطفة : احلب فعل مش كالم .

األستاذ : حياة.. أنا أبيع الدنيا عشانك .
العاطفة : بالش تبيع.. اشترينى. النهارده جيت لك بكره مش ها أقدر أجيلك .

األستاذ : حياة ?!
العاطفة : أهلى صبروا على ياما.. رفضى للخطاب مالهم بالشكوك.. والنهارده

جانى واحد من السادة الكبار اللى أنت مسميهم برءوس الفساد.. قلت إيه ?!
ا تـبـتديـها بـنفس الكالم.. أوعى الـعقل  : ( يـهمس فى أذنه ) تـمثـيلـية.. حوا دا
تــضـعف.. اجلـواز قـاتل طــمـوحك وأنت مــشـوارك طـويل.. أوعى عـاطــفـتك تــهـزك

..إدى نفسك فرصة أطول (يخرج).
العاطفة : ( تصرخ فيه ) قلت إيه ?!

األستاذ : ( فى تردد ) بصراحة إنتى فاجئتينى !
العاطفة : ( فى دهشة) فاجئتك ?! 

األستاذ : قصدى يعنى.. 
العاطفة : بعد تالت سن بتقولى فاجئتك ?

األستاذ : أنا ها أجيب جاكـتتى.. نتـعشى فى أى حتة ونتـكلم بهدوء.. ثانـية واحدة
( يحضر جاكتته من وراء الكتاب ) يال بينا .

( يدخل العقل على رأسه طربوش وعلى عـينيه نظارة ذهـبية وفى يده الـيسرى
منشة بينما يحمل فى يده اليمنى مسدساً يواجه به األستاذ عند خروجه )

العقل : تخرج تروح ف يا أفندى يا إمعه.. يا ناقص تعليم وتربية ?!
العاطفة: ( وكأن قد صعقها تيار كهربائى مفاجىء).. بابا ?!

العقل  : أيوه بابا.. يا بنت احلسب والنسب .
العاطفة : أرجوك يا بابا ما تسيئش الظن بيا.. ها أشرح لك كل حاجة.

الـعقل  : اللى شـايفه مش محـتاج لـشرح ..حـياة ها بنت األكـابر فى بيت راجل
غريب.. وإلمتى..  لبعد نص الليل .

العاطفة : 
ده مش غريب يا بابا.. ده آدم .  اللوحة   للفنانة «ريهام رزق»

 اللوحة   للفنانة « ثناء عز الدين خليل»
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تـأليف وأشعار

الشخصيات 
ـــيـــة وقـــد األســـتـــاذ : مــــفـــكـــر له شـــهـــرة عــــا

. جتاوزاخلامسة واخلمس
الـعــقل  : عـقل األســتـاذ ويــجــسـد شــخـصــيـة

احملقق فى فترات مختلفة .
الـعاطفة: عـاطفة األسـتاذ وجتـسد شـخصية

حياة ها فى الواقع .
الـضمـير : ضـمـير األسـتاذ ويـجـسد شـخصـية

مساعد احملقق .
غنى الراوى .  الروح  : تتجسد فى صوت ا

الـدرامــيـة هـنـا تــلـعب أكـثـر مـن دور وألن جـمـيع هـذه األدوار
خـارجـة من عـقل «األسـتـاذ» فـهو هـنـا الـشـخـصـيـة الـدرامـية
األســـاســيـــة وكل مــا يـــحــدث مـن حــوله يـــتم عـــبــر طـــريــقــة
ـكن أن ـسـرحـى واحلـكى عـمـا فـات وبـالـتـالى  االسـتـرجـاع ا
يؤديـها منـفرداً كمـونولوج طـويل متعـدد األصوات شخـصية
ـا فـيــهـا «األسـتـاذ» تـخـرج «األســتـاذ» والـشـخـصـيــات كـلـهـا 
جمـيعهـا من داخل كتاب ضـخم يحتـمل مساحـة القوة داخل
ــا حتـتــوى عــلـيه من ــسـرحـى واحلـدوتــة كــلـهــا  الــفـضــاء ا

إشارات ورموز تخرج وتدخل عبره.
ـشاهـد أحيـاناً تـعلق يـضع الـنمـر أيضـاً أشعـاراً دراميـة تتـخلل ا
على احلـدث وأحيـاناً تـكمـله وأحيـاناً أخـرى تشـعر أنـها زائدة
عـلـيه إال أنـهـا فى الـنـهـايـة تـقـرر أنـنا بـصـدد نص مـسـرحى من
ـمـكن أن تتـوافـر له سمـة الـغنـائـية وبـرغم حـاالت الرمـزية ا
الزمن الـدرامى الـطويل بـعض األشعـار الـزائدة رصـد وضعـية
ـثـقف وتـغيـرات اجملـتـمع علـيه ... إال أنـنـا نـستـطـيع أن نـلمح ا

عالم. فى النهاية فكرة ما داخل إطار حكائى واضح ا

يحـدث تصـادم فى الـنهـاية يـؤدى إلى انـسحـاق هذا اإلنـسان
طارد. أزوم وا ثقف ا رمز ا

ـعـانى الـرمـزيـة واإلشارات وال يـنـسى الـنـمـر أن يـضفـر هـذه ا
الــراصــدة لــتــحــول اجملــتــمع وانــقالبه جــذريــاً مــا بــ فــتــرة
وأخــرى بــقــصــة حب بــ األســتــاذ وبــ «حــيــاة» ابــنــة أحـد
بـاشـوات مـا قـبل الـثـورة ويقـرر عـبـر هـذه الـعالقـة الـشـائـكة
عــدم قـدرة الــطــبـقــات االجـتــمــاعـيــة عـلـى االنـصــهـار داخل
ـسرحـى فيـظل احلب كـما احلـلم مـستـحيالً مجـتمـع النص ا
ثـقف وهو ما يتسبب فى هجرته بالـنسبة لهذا «األستاذ» ا
خــارج الــبالد وبــالــرغم مـن هــذه الــهــجــرة إال أنه يــرفض أن
يـتـنـازل عن هـويـتـه ويـظل حـامالً وطـنه فـوق كـتـفـيه حـتى

وت.. يعود إليه والعودة هنا كما يقررها النص قد تعنى ا
ــكــنــنــا أن نــلــحظ أن الــنص يــعــتــمــد فى كــتــابــته تــقــنــيـة
ونـولوج بالـرغم من تعدد شـخصيـاته الدراميـة (األستاذ - ا
الــعـقل - الـعـاطـفــة - الـضـمـيـر) بـاإلضـافــة إلى الـشـخـصـيـات
الـــدرامــيـــة األخــرى الـــتى يـــقــوم بـــتــجـــســـيــدهـــا كل هــؤالء
... فالـشـخصـية كـشـخصـيات رجـال الـشرطـة احملـقق حيـاة

صـرى تـغـيرت كـثـيـراً خالل القـرن الـعـشرين صـورة اجملـتـمع ا
من مجتمع رأسمالى قبل الثورة إلى مجتمع اشتراكى بعدها
إلى محـاوالت لم الشمل والبحث عن هـوية إلى االنفتاح وما
ن عايـشوا هذه الفتـرات تأثروا بفعل هذا بعـده وكثيرون 
ــســرحى «عــجب الــعــجب» لــلـكــاتب الــتـغــيــر وعــبــر الــنص ا
عـاطف الـنـمـر نـستـطـيع أن نـلـمح إحـدى صـور هـذا الـتـغـيـير
ـســرحـيــة لـهــذا الـتــغـيــر جـاءت من خالل ومــعـاجلـة الــنـمــر ا
ـأزومـة بـفعل ـثـقـفة وا تـفـكيك لـصـورة إحـدى الشـخـصـيات ا
هــذه الـتـقـلـبـات اجملــتـمـعـيـة فـهـو يــدخل بـنـا إلى عـالم أحـد
ثـقف يـطلق علـيه اسما هـو «األستاذ» ويرصـد تمزقه فى ا
ظل هـذه الـتـغـيـرات بيـنه وبـ نـفـسه فـالـصـراع هـنـا داخلى
نـراه من خالل صــراع الـعـقـل / وهـو هـنــا شـخــصـيـة مــجـسـدة
مسـرحياً مع العـاطفة وهى شخـصية أخرى يـشهد على هذا
الـصــراع الـضـمــيـر / شـخـصــيـة درامـيــة ثـالـثـة.. الــصـراع هـنـا
ـكن لنا أن يحـاول أن يظهـر قدرة رصديـة لهذه الـتغيرات و
نخـتصره فى فكرة الصراع ب اإلنسان ونفسه وكلمة نفسه
هنـا يعبـر عنهـا الثالثى (الـعقل - العـاطفـة - الضمـير) حتى

األسـتاذ : طـول مـا الـوطن فى عـنـيـنـا كل شىء فى سـبـيـله يـهون.. كل مـا هـو غـير
أخالقى من أجل الوطن بيبقى شىء مشروع .

العاطفة : يا خسارة اللى ضاع من عمرى.. خيبت ظنى فيك.. 
األستاذ : ( يصرخ فيها ) افهمينى.. إحنا معركتنا واحدة .

العاطفة : أبعد عنى.. معركتى أنا عارفاها وأخوضها لوحدى .
سك يدها بشدة ) حياة.. أيدينا مش الزم تفترق . األستاذ : ( 

الـعاطـفة : سـيـبـنى.. كالمك شـعارات.. أحـاسـيـسك شـعارات.. مـواقفك شـعارات
..لو كنت صحيح إنسان.. أو فاضل منك شىء بيـقول إنك إنسان.. أثبت لى وخد

دلوقتى قرار ..حلظتها ها يبقى عندك قضية و 100 ألف مبرر لالنتقام .
( تتركه وتختفى خلف الكتاب وهو فى حالة عجز من نفسه.. يدخل له العقل
فى بؤرة الـضوء يضع يده على رأسه بـاعتزاز عـند نزول اخلـماسـية الـتالـية فى

اخللفية). 
الصوت :

مفيش فارق ما ب العتمة وما ب النور.
ف عيون ضرير الفكرة أو سج مأسور 
كل العيون عميه طول ما البيبان ع السور 

حتضن عيون البشر فدادين اخلال الشاسع 
وت اخلوف فى كل شىء مكسور   ا 

عجبى !
عـاطــفـتك بــرضـوا يـا الـعـقل : م بـقى حـطك فى اخلــانـة وقـال لك دوق.. مش 

ذوق?
األستاذ : اسكت .

العقل : مش ها اسكت .
األستاذ: اسكت .

عـلى راس حـطك  مـا ســكــتــتش.. وأبــوهــا  كـانت حــيــاة  لـيه ? إذا  أسـكت  الــعـقل : 
ة جلل ما تعيش الكارثة أشكال وألوان ( يذهب لـبقعة ضوء تضاء فجأة ) القا

ت كتير . ما تصحى يا ضميره وبطل تشخير..
الضمير :( يتثاءب) عايز إيه منى ? !

ؤامرة . العقل : اصحى.. عاطفة األستاذ بتخطط 
سـمع.. مـا ســمــعش بــنـام سـمع  أنـبه أحـذر أقـول..  الـضــمـيـر: مـا أنـا بــاصــحى.. 

..سيبنى أنام . 
العقل : اصحى شوية األستاذ الزم يفتكر اللى جرى له من ورا راس حياة وأبوها

الباشا .
الضمير: يعنى ها أمثل ? !

العقل : هو حد القى.. اعمل شىء فى حياتك غير النوم .
 ( يـرتدى كل مـنهـما سـترة ضـباط الـبوليس الـسياسى.. األسـتاذ اجلالس على

مقعد يخيل لنا أن يديه قيدت فى جوانبه)
العقل : أنت آدم ? !
األستاذ: أيوه آدم .

الضمير: ابن آدم ? !
األستاذ: ابن آدم وأمى حوا !

العقل : ( للضمير ) اكتب أنه اعترف بالتهمة .
ا أبويا يبقى آدم وأمى حوا تبقى تهمة ? ! األستاذ: هو 

العقل : الست حوا .
الضمير: اللى هى أمك .
األستاذ: أيوه.. مالها ? !

العقل : مش برضو كانت من أسرة أرستقراطية?!
الضمير : قصده يعنى إن أمك كانت من عتاة الرأسمالية .

العقل  : عندها أطيان كتيرة .
الضمير : باختصار.. يعنى كانت إقطاعية .

األستاذ : أنتو أدرى.. هو فيه شىء بيخفى يوم عليكو !!
العقل  : ( يقاطعه ) بس والدك كان يسارى .

األستاذ : أيوه أبويا كان يسارى وله مباد .
العقل  : وإيه مبادئه ?

عجبى !
العاطفة: ( تدخل العاطفة تربت على كتف األستاذ) مشيت ورا عقلك وهدمت
بـيـتـحـرك جـواك.. إمـتى يـا أوزوريس هـا يـبــقـالك إزيس جلل مـا أجـمل شىء كـان 

حورس يجى من ضهرك
كبـير.. .. إحـنا مش فاضـي لـلكالم ده.. األسـتاذ مـنـتـظره مـجد  الـعقل : يا ها
قـلبك.. األسـتاذ مش فـاضى لـلحب والـكالم الـفاضى.. سـيبك مـنـهـا.. دوس عـلى 
كـتبك هى أفـكارك لـلـنـاس..  ناقـص حـورس يـجى يـوءوء..  قـلمك.. طـلع  أمـسك 

أوالدك.. ها تخلف ليه ?! شايف يعنى العالم ناقص ?
األستاذ : ملعون احلب إن كان له تمن .

العاطفة : يعنى خالص خدت قرارك ?!
العقل  : وماعندناش غيره .

العاطفة : راجع نفسك .
كن أتذل لواحد باشا . األستاذ : نفسى عزيزة ومش 
العاطفة : لكن حياة ها بتحبك .. حياة ملهاش ذنب .

األستاذ : ( بتأثر ) وأنا حبيتها . 
العقل  : ( مقاطعا فى حدة ) أوعى تنخ.. لو نخيت راح تاخد باجلزمة.. 

حيا الله ها تبقى جوز الست بنت الباشا.. طبقة غريبة أنت بتكرهها.. 
العاطفة : سيبه يفكر.. أديله فرصة يراجع نفسه .

العقل  : أى جناح ها يكون من فكرك راح ينسب للنسب البشاواتى .
العاطفة : يا أخى ارحمنا من أفكارك.. األستاذ لو ساب حياة.. أبوها الباشا ها

يجوزها لواحد فاسد .
العقل : ما يجوزها .

العاطفة : دى تبقى ندالة .
األستاذ : أيوه دى فعال تبقى نداله .

العقل : حياة ها مش ها تسيبك.. وال نسيتوا كالم العرافة .
األستاذ : سيبنى فى حالى.. حتى اخلرافات ها تفكرهانى .

الـعقل : مش خـرافات.. اللى  اتـقال كان فى الـلوح مكـتوب ( يـنظر لـلعـاطفة) لو
عندك شجاعة تفكريه.. عشان تعرفى الباشا والد حبيبة القلب عمل إيه فيه .

الصوت: 
... وأخط فى الودع .  أب زين أب
كتوب يوفق الشابة واجلدع. عندى ا

الدنيا كتاب يا صاحبى يتقال ويتسمع.
تعالى أرمى بياضك ووشوش الدكر.
ربك عليم بحالك وخالق لك السمع.

عجبى !
الـعاطـفة: ( تـأخذ مـنديالً مـعقوداً من وراء الـكتاب وهى تـنادى ) أب زين أب
وأخط فى الودع  (تـتوقف أمام األسـتاذ تـتأمله ) شـكلك حزين وحالك بالـب يا
أفــنـدى.. ارمى بــيـاضك.. ارمى ووشـوش الــدكـر ( يـشـيح عـنـها ) يـا أفــنـدى ارمى
بـياضك ووشوش الـدكر.. صلى ع اللى يـشفع فيك..  الودع مـناديك.. جرب ومش
نديل مع ها تخسر حاجة ( يوشوش الدكر فى غير اقتناع وتلقيه العرافة فى ا
حبـيبك حـابب بـقية الودع ثم تـنظر إلـيه ).. قـلبك مـوجوع وطـريقك كـله دموع.. 
ومش طايل.. ودمعه يا عينى على اخلدود سايل.. مجد كبـير بيـنتظرك.. ومسـير
اللى مكـتوب ها يقـابلك..  لـكنك يا ولدى ها تتـغرب.. وتبـعد كل ما تـقرب.. وها
تـسـافـر كـما الـطـيـر الـلى بـيـهـاجر.. فى غـربة صـعـبـة وتـغـريـبة.. ال حب هـناك وال
حـبـيـبة.. والله يسـتر على الـباقى.. الله يسـتر على الـباقى ( وهى تـنسحب خلف

كتوب . كتوب.. الله يستر من ا الكتاب) الله يستر من ا
األستاذ : ( يصرخ فى وجه العقل) أنا إيه اللى كان خالنى.. .

ـا تـوصل لـلـمـجـد الـلى مـسـتـنـيك هـا تـعرف كـان الزم الـعقل  : ( يـقـاطعه) بـكره 
تشـتغل  فيـنا.. مؤامرة العـاطفة أنا فاهـمها كويس.. وأنا بصـفتى عـقلك الزم

أحميك .
ـوضوع.. أنا إنـسان من حـقى أحب وأحتب وأعـيش .. زى األسـتاذ : أنت  مـكـبر ا

كل الناس.. أنا مش آلة ها تكتب للناس من غير إحساس .
ا بتأثر فيك ا النسيان ..عاطفتك دا العقل : ( يصرخ فيه بانفعال ) عيبك دا

..وعموما حقك على رأسى ياسيدى تعالى نشوف الها عملت إيه فيك.
( تدخل العاطفة لتجسد شخصية حياة وهى تلهث وأنفاسها متقطعة )

العاطفة : آدم.. انقذنى يا آدم.. أنا هربت وجيت لك علشان حتمينى.
األستاذ : من إيه ?

العاطفة : الباشا خالص قرر ها يجوزنى اخلميس اجلاى .
العقل  : ( يهمس فى أذنه )  تمثيلية.. احللقة التانية.. 

نـنزل لـلـمـأذون.. نـحط الـبـاشـا أمـام غـيرك.. قـوم  الـعـاطـفة : أنـا مش هـا أجتـوز 
األمر الواقع .

ة . صرى القد العقل  : أهه.. بتغش من األفالم ا
.. األستاذ : حياة ها

العاطفة : ( تقاطعه ) أنت عارف الباشا ها يجوزنى  ?
األستاذ : مش عايزة فكاكة.. أكيد ها يكون واحد باشا .

العاطفة : مش أى باشا.. دراع الكبير اللى خان واللى باع.. واللى رماكم فى أتون
النار .

األستاذ : أنتى كده بتصعبيها أكتر .
واجهة ? العاطفة : خايف من ا

األستاذ : مش من العقل نفرض على نفسنا معركة خسرانة.
العاطفة : تبقى عاجز .

عارك شىء ضرورى . األستاذ : التكافؤ فى ا
العاطفة : يبقى بتتخلى عنى بسهولة .

األستاذ : مش زى ما أنتى متصورة .
العاطفة : أمال معنى كالمك إيه ?!

 .. األستاذ : جوازك من الباشا قدر ونصيب.. فايدة لينا إحنا االتن
العاطفة : ( فى دهشة ) للدرجة دى ?!

األستاذ : ( مقاطعا ) عالقتنا ها تفضل زى ما هى .
العاطفة : ما كنتش أعرف أنك ندل للدرجة دى .

األستاذ : ( دون أن يعير كالمها أى اهتمام ) وجودك فى صراية الباشا ها يكون
أفضل وسيـلة لـرصد حتـركاته . معـرفة أدق أخـباره . أسراره.. صفـقاته.. أوراقه

..وساخاته.. .
العاطفة : ( تقترب منه ) لو كنت مراتك.. تقبل حد يشغلنى جاسوسة عليك ?

األستاذ : ليه الناس ما تكونشى واحد ?
الضمير: والفوارق ?!

األستاذ : الغنى يدى الفقير جلل ما يبقى ب الناس تكافل .
العقل  : والصغير حلمه يكبر .
الضمير: والكبير ال بد يصغر .

األستاذ : أنت مش فاهم احلكاية .
العقل  : تفتكر جوازه من دى ما فيهاش ريحة التكافؤ.. يبقى فيها أى حب ? !

األستاذ : مش مهم النتيجة أنى جيت .
العقل  : والوالدة كانت.. 

فـيه اتــهـام كـانت.. خــلــصــونى.. وإذا كـان  األسـتـاذ : (يــقـاطـعه فى ضـيق ) أيـوه 
..طلعوها من قبرها جلل ما حتاكموها هى .

العقل  : بس أبوك.. 
األستاذ : طلعوه هو راخر.. وجهوا له االتهام .

الضمير: اللى مات راح حلاله .
األستاذ : يعنى إيه ? !

العقل  : يعنى سيادتك متهم بداله .
األستاذ : شىء غريب.. طب وأنا مالى وماله ? !

الضمير: ( بسخرية ) ناقص تقول إنه مكانش أبوك .
األستاذ : م اللى قال إن القانون بيورث االتهام ? !

العقل  : مش دى مؤلفاتك ?! ( يشير له على مجموعة من الكتب ) 
األستاذ : أيوه مالها ? 

العقل  : ( وكأنه يتناول أحد الكتب ) نشوف عناوينها.. تشوف معانا وال نشوف
لك إحنا? 

األستاذ : يا سيدى أنا باعترف.. أنا اللى كاتبها .
العقل  : حلو خالص ( للضمير ) اكتب أنه اعترف .

األستاذ : تكونش العناوين فيها اتهام ?!
العقل  : ها تشوف اللى محشور ب السطور واللى مخفى فى الكالم .

األستاذ : فرجونى.. سمعونى.. كتبى ديه فيها إيه ? !
الضمير: الكتاب األول .

العقل : سبع طبقات و.. 
األستاذ: ( يقاطعه ) ده كتاب باتكلم فيه عن ال.. 

العقل : ( مقاطعا ) طرق خلق الفتنة وشعللة الصراع ب الطبقات .
األستاذ:  يا عالم دى رواية عادية جدا .

الضمير: ( يزعق فيه ) قريناها .
األسـتاذ : وعرفـتوا أنى بتـكلم فيـها عن راجل ساكن فى الـبدروم نـفسه يقب على

وش الدنيا .
الـعقل  : حتـريض لـطـبـقة الـرعاع لـلـدخـول فى صـراع مـسلح ضـد سـكان األدوار

العليا .
الضمير: وأنت عارف م همه سكان األدوار العليا .

العقل  : إحنا بنفهم .
األستاذ : ده تلفيق .

العقل  : قصدك حتقيق .
تغمس بكالم كذب وتلفيق . األستاذ : أرفض هذا التحقيق ا

الـضمـير : سـيبك من ده.. نـشوف الـكـتـاب الـتانى . وال فـكرك أن إحـنا هـا نـغلب
يعنى ?!

العقل  : الناس اللى فى الصراية والناس اللى فى.. 
األستاذ : ده كتاب حتليلى بناقش فيه.. 

العقل  : ( يقاطعه ) ده اللى على السطح يا بابا.. اللى فى الداخل شىء تانى .
األستاذ : من فضلك أدينى فرصة أشرح لك .

العقل  : اشرح للسذج أمثالك.. إحنا بنفهم من غير شرح .
الضمير: الكتاب الثالث .

الـعقل  : والرابع واخلامس والـسادس والـسابع ( يـوهمنا بأنه يـلقى الـكتب وراء
بعضها)

األستاذ : كل اللى بتقولوه ده عبث فى عبث.. أنا..
العقل  : وصلت بيك اجلرأة ته سلطات التحقيق ? !

الضمير: ده بيبتسم !!
العقل  : مؤكد بيسخر مننا .
الضمير: دا باينه اتخرس !!

العقل  : ما عندوش كالم يدافع بيه عن التهمة .
الصوت :

 إيه راح تقول لنفر يقولك أنا ظالم !
غبى . مفترى. ومنيش ع الغباء نادم.
أنا كنت زيك عبيط ف احلياه حالم .

أتارى ف غابة احلياة أكل على متاكل .
يا إما تكون مظلوم..يا إما تكون ظالم .

عجبى
العقل  : ما تنطق.. اتكلم .

األستاذ : مادام األمر كده.. أنا باعترف .
العقل  : ( بنشوة االنتصار)  اكتب إنه اعترف .

األستاذ : باعترف أنى وارث الرأسمالية عن أمى .
العقل  : وحياة الوالدة ? ما جتيش يا خويا.. ما جتيش يا حبيبى .

األستاذ : من حقى أورث اللى على كيفى .
علومات اللى عندنا بتقول إنك شيوعى . العقل  : ا

األستاذ : دليلك إيه ?!
العقل  : أنت ها تستعبط ?!

األستاذ : أنا عمرى ما كنت شيوعى .
الضمير: الشيوعية وارثها عن السيد والدك .

العقل  : ( فى دهشة ) أنت بتضحك ?!
الـضـمـير: مـعــذور أصـله مـا يــعـرفش إن  مـعــامـلـنـا عـرفت أنه مش وارث عن أمه

اجلينات الرأسمالية 
األستاذ : ومعاملكم أثبتت أنى وارث عن السيد والدى اجلينات الشيوعية ? 

العقل  : يعنى مفيش مفر من الهروب واإلنكار .
األستاذ : أنا أرفض هذا التلفيق .

وسم الصيفى القادم. سئول احلالى عن مسرح التليفزيون تقدم لقطاع اإلنتاج بخطة الفرقة خالل ا ن  الشيوى ا > د. أ
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ثل إعالءً كـبيراً لـشأن اخملرج حـيث كان يرى أن > إن بـريخت نـفسه لم يعط بـا
الــسـمـتـ الـرئـيـسـتـ لـلـمـسـرح تـتـمـثل فى الـدرامـاتـورج الـذى له مـسـئـولـيـة
مـثل الذين تتمثل مسـئوليتهم فى جتسيد واضـحة ومحددة بوصفه راويا وا

الشخصيات.
سرحي جريدة كل ا

12 من مايو 2008 العدد 44

 اللوحة للفنان «صبرى حجازى»

 اللوحة للفنان « سداد صالح الدين »

إبراهيم احلسينى
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> كـان بـريـخـت يـعتـبـر الـتـصـمـيم غـايـة فـى األهـمـية وكـان يـسـتـنـبط أسـالـيـب مـعـاجلة
واقف ـعاونة صديقه كاسبرنير.. كان يبدأ بـالناس ويرسم الشخصيات فى عالقتها با

احملددة وهكذا كان يتصور القوالب. 14
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

طاف» للمؤلف مؤمن عبده وتقدمه فرقة قصر ثقافة اجليزة. سرحى «آخر ا مثل الشاب باتع خليل يشارك حالياً بالتمثيل فى العرض ا > ا

12 من   مايو 2008  العدد 44

«فى بيتنا فأر» ولعبة احملاكاة التهكمية
كسر اإليهام وكشف تقنيات اللعبة غلبا على أحداث العرض الكوميدى

ثلون فى العرض أكثر من طريقة فى التمثيل  اخملرجون 

يــاســـر فــيـــصل وعـــطــيـــة درديـــرى) أو عــلى
منصـة كسـر اإليهام - تـامر القـاضى - كما
ـمــثل مــحــمـد عــبــد اخلـالق لــعب اخملــرج وا
دورًا ال بــأس به فى خــلـق جــو من الــبــهــجــة
ـطـلــوبـة والـتى أصــبـحت مـراهــنـة الـعـرض ا

األساسية مع تطور أحداث العرض.
واحلـدث الـذى يـجب أن يـشـار له كـأهم ما
ـسـرحى هـو سـيـطـرة اخملرج فى الـعرض ا
- سـيـد فــؤاد - عـلى مـجـمــوعـة اخملـرجـ
الــذين اســتـخــدمـهـم كـمــمـثــلـ داخل كــيـان
ـسرحى فـلقـد سيـطر سـيد فؤاد الـعرض ا
ـــعـــروف هـــشــام عـــلـى مـــخـــرج اجلـــامـــعـــة ا
وســجــنه فـى دور األب كــمــا ســيــطــر عــلى
عـزة احلسـينى وسـجنـها علـى الرغم مـنها
فـى دور األم كــمـــا غـــرر بـــحــمـــادة شـــوشــة
ح إلــيه أنه ســوف يــلـعـب عـدة أدوار فى وأ
سرحى فـاستـجاب حـمادة وقدم العـرض ا
تـشـكـيـلــة ال بـأس بـهـا من أدوار الـسـيـدات
والـــغـــريب أنه ضـــحك عـــلى مـــحــمـــد عـــبــد
ـــيــديــا اخلــالـق ووضــعه فـى دور اعــتــادت ا
اجلــديــدة أن تــقـدمـه وهـو دور رجـل الـدين
ـــلئ بـــاألطـــمـــاع والــذى ال يـــعـــرف شـــيـــئــاً ا

حقيقياً عن الدين?!
أمـــا عن نــــرمـــ زعـــزع وعــــطـــيـــة درديـــرى
وعــــادل صـالح فــــيــــبــــدو أنه قــــد أقــــنــــعــــهم
بـأهمـيـة الـقـضـيـة إذ تـعد مـحـاكـاة تـهـكـمـية
للفـيلم الشـهير - فى بـيتنـا رجل - وعليهم
أن يــفـجـروا طــاقـاتـهـم الـتـمــثـيـلــيـة اخلالقـة
ـوضــوع أهــمـيــته فــرأيــنـا كالً لــكى يــأخــذ ا
مــنـهم وقــد اسـتــعـد تــمـامــاً لـطــبـيــعـة الـدور
ـريح وخـاصـة عـطـيـة درديـرى الـكـومـيـدى ا
ـثالً بـارعـاً كـاتـب الـسـيـنـاريـو والـذى أراه 
يــــــعــــــرف تـــــمــــــامــــــاً كـــــيـف يــــــتـــــحــــــرك بـــــ
الــشـــخــصــيــات الــتى أوكــلت إلــيه (ضــابط

دكتور صينى).
وفى الـنـهــايـة أظن أن الـعــرض كـان خـتـامـاً
ــــســــتـــقــــلـــة المــــعـــاً اخــــتــــتـــمـت به الــــفـــرق ا
مـــهــرجـــانــهــا األول والـــذى كــان يـــبــحث فى
ـــتــبـــايــنــة ـــعــانى ا عـــروضه الــســـبــعـــة عن ا
ــغـــنى - لـــلــســـعـــادة تـــلك الـــتى جـــســـدهـــا ا
أسـامة - بـطريـقـة كومـيديـة خالقة وأظن
أن فــرقـة احلــركـة بــعـرضــهــا هـذا لم تــشـذ
كثيـراً عن عروضـها السـابقة والـتى تتوسل
من خالل الـــكـــومـــيـــديــا الـــســـوداء لـــتــصـــنع
ـرة القـادمة أن الـبهـجة فـقط علـيهم فى ا
يـخـتـزلـوا أفـكـارهم لـتـقـدم فى أقـصـر وقت
شـاهد احملب للفرقة ل ا كن حتى ال 

وللكوميديا.

حلال رب األسرة وعن يـسارك سيقف لك
ــعـــلق الـــفــهـــلــوى تـــامــر ــرصـــاد دائــمـــاً ا بـــا
سـرحـية الـقاضى لـكى يـعيـدك لـطريـقـة ا
الـبـديلـة والـتى تـعـتـمـد مـنـطق الـلـعب وحده

فى تكنيك سهل ومباشر.
ــــــواقف ــــــمــــــثــــــلــــــون عــــــلى ا وقــــــد جتـــــرأ ا
واألحداث وقدموا صيـغاً مركبة جتمع ب
أكــثــر من طــريـقــة تــمـثــيل واســتــطـردوا فى
لعـبهـم بأكـثر مـن طريـقة فـطـالت األحداث
ـلة ال تـبعث وأصـبحت فى أحـيـان كثـيرة 
ـــا كـــشف ـــرة فـــطـــا عـــلى االســـتـــمـــتـــاع بـــا
ـســرحـيـة وأصـبح ــمـثـلـون أبــعـاد الـلــعـبـة ا ا
ـتـلـقى واعـيـا بـالـتـقـنـيـة والـبـنـيـة الـدرامـية ا
ـرة لإلطـالة الـتى تـؤذى احلدث فال داع با
ـتـلـقى له وإال فـمـا مـعنى الـدرامى وتـقـبل ا
اعتماد العـرض على طرق الكشف العادية

للموضوع وتقنية التناول?!
 والـالفت فى طــرق الـــكــشف الــتـى يــعــتــمــد
عـــلــيـــهـــا الـــعـــرض - كـــســـر اإليــهـــام - عـــلى
ــــانى بــــريـــخـت أنـــهــــا طـــريــــقـــة طـــريــــقـــة األ
ـــــــكـن أن تـــــــؤدى أصـــــــبــــــــحت Local وال 
ـطـلـوب الــذى يـرمى إلـيه الـعـرض لـلــمـعـنى ا
فـهى طــريـقـة اســتـخــدمـهـا مــعـظم الـفــنـانـ
الــعـــرب لـــكى يــلـــعـــبــوا مع مـــتـــلــقـــيــهـم لــعـــبــة
مــكـشــوفـة اجلــوانب الــفـنــيـة وقــاعـة روابط
ـسـرحى ال الـتى قـدم من خـاللـهـا الـعـرض ا
ـكن بأى حـال من األحوال أن تـؤدى لذلك
ـــــزعــــــوم فـــــأصــــــوات احلـــــدادين اإليــــــهـــــام ا
ـنتـشـريـن حـول الـقـاعـة البد ـيـكـانـيـكـيـة ا وا
وأن يـــخـــرجــوك مـن أى إيــهـــام أو غـــيــره من
سميات الـتقليدية فى التلقى كما أن تلك ا
طـبــيـعــة بـنــاء احلـدث الــتى اعـتــمـدهــا سـيـد
كن أيضـا أن تؤدى لهذا النوع من فؤاد ال 
التلقى ويبدو أنها كانت مزحة أراد سيد أن
يــــســــتـــــغــــلــــهــــا فـى مــــوضــــوعـه دون أن يــــعى
ــلل عــلى مــنــحــنــيـات خــطــورتـهــا فـى بـعـث ا
احلــدث الــدرامـى ولم يــنــقــذه ســوى بــراعــة
ــثــلـيـه داخل األســرة (نـرمــ زعــزع عـزة
احلـسـيـنى حـمـادة شـوشـة هـشـام مـنـصور

الــشــخـصــيــة قــبل اخلــوف عــلـى مـســتــقــبل
الكل فـلـيس هـنـاك شىء أهم من مـصـلـحة
كل فـرد فى األسرة ومن ثم يـصبـح سقوط
ـــزرى فـى بـــراثن الـــفـــأر اجلـــبـــار األســـرة ا
أمـراً طـبيـعـيـاً ال فكـاك مـنه وتـصـبح أغانى
ــــــأخـــــوذة عن تـــــراث - أســـــامـــــة فـــــؤاد - ا
إسـمـاعـيل يس تـعـلـيـقـاً جـمـالـيـاً مـبـاشـراً -
فــالــدنـــيــا تـــيــاتــرو واحلـب تــيــاتـــرو وكل مــا
تـمـشى تالقى تـيـاترو - وأنـا أنـا وأنـطـونـيو
ـــواقـف الـــتـى تـــبـــدو أنــــا - ورغم غـــرابــــة ا
كـــفالشـــات كـــومــيـــديـــة ســـريــعـــة إال أنك ال
ـكن أن تـرثى حلـال هذه األسـرة فـتـكوين
ـشاهـد يـشدك بـاجتـاه اللـعب مع احلدث ا

لحة. ال التماهى فى مشاكله اليومية ا
ن كما أن السيـنوغرافيا التى أسس لها أ
ـــــنـــــعم مـع ســـــيـــــد فــــؤاد أرادت أن عــــبـــــد ا
تــكــشف لك األســرة من الــداخـل فـصــنــعت
بانوراما من األبـواب والبالستيك الشفاف
مـثـل فى اسـتعـداداتهم أو الـذى يكـشف ا
أثــاثـــاتــهم األســـريــة الــتـــقــلــيـــديــة من أســرة
ـرة وشـمــاعــات... إلخ لــكى ال تــتـمــاهى بــا
مع أى مـوقف أو تأخـذك الـشـهـامـة فـترثى

ـــوضــوعـه الــكـــومــيـــدى فــإنه لــكى يـــؤسس 
يضع فى مقدمة عناصره الغناء احلى ب
تالحـقة والتى تنهار من خاللها شاهد ا ا
األسـرة شيئـاً فشيـئاً مع مرض األب وطمع
االبـنـة فى مــكـافـأة نـهـايـة خـدمـة أبـيـهـا فى
احلـكــومـة وطـمع االبن احملــامى فى إنـشـاء
وت مـشاريع سريعـة مربحة عـلى حساب ا
الــــســـريع ألبــــيه فال شـىء يـــهم فـى ســـبـــيل
ـا تـكـويـنـه وصـعـوده لـلــسـلم االجـتــمـاعى و
ـؤلـف يـعــلـم أن مـوضــوعـه من الــنـوع كــان ا
الـتــقــلـيــدى الــذى تـبــثه إلــيـنــا الــفـضــائــيـات
يــومـيــاً فـإنه يــبـتــدع فـكــرة (كـاســر اإليـهـام)
والــتى قــام بــهــا (تــامـــر الــقــاضى) لــيــعــطل
األحداث التـقلـيدية ويـؤكد على أن الـفرقة
تــلـعـب مع اجلــمـهــور لــعـبــة وراءهــا أحـداث
كـامــنـة ومــشـاكل حــقـيــقـيــة يـجب االلــتـفـات
إلــيـهــا وحـ تــبـدأ مــشـاهــد كـاســر اإليـهـام
ــســرحـــيــة فى طــرق تــبــدأ مـــعه األلــعـــاب ا
ـوضـوع الـتقـلـيدى األداء والـغنـاء ويـتـفكك ا
ــســرحى بــكل لــيــحـل مــحــله حــيل الــلـــعب ا
شاهد وسائلـها اجلمالـية والتـقنية وتـرى ا
تـتالحق فى ســرعـة وخـفـة ظل لـكى تـعـقب
ـصــريـة الـبــسـيـطـة فى عـلـى حـال األسـرة ا
ـــزمــنـــة وبــدى انـــهــيـــاراتــهـــا الـــيــومـــيــة أو ا
ـا هـو لـلـمــتـلـقى أن هــذا الـفـأر الـوهــمى إ
ـؤلف على حال تـعقيب بـسيط من جانب ا
ـصريـة فـفى الفـيـلم الشـهـير «فى األسرة ا
بــيــتـنــا رجل» نـرى أســرة مــعـتــدلـة حتــتـضن
ـــوذجــا مــنـــاضالً ثـــوريــاً يـــريـــد أن يــقـــدم 
; مرة حـقيـقيـاً لشـباب أبى أن يـحتل مـرت
من خالل الـعدو التـقليـدى ومرة أخرى من
خالل مـجـمـوعـة من األفـاقـ الـذين تـولـوا
ســلـطــة الـدولــة أمـا فـى الـتــصـور اجلــديـد
فــهـــذه األســرة أصـــبــحت بـال هم حــقـــيــقى
ـكـن أن تـســتــنـد عــلــيه األحــداث وأصـبح
الــفـأر الـصـغـيـر يـهـز كــيـانـهـا بـشـدة فـيـبـدى
خـضوعها وضـعفها فى مـواجهة أى موقف
وهى أســـرة كـــاجملـــتـــمـع مـــلـــيـــئـــة بـــالـــكـــذب
ــــصــــالح والالمــــبــــاالة بـل واخلــــوف عــــلى ا

اخـتـفت فـرقـة (احلـركـة) منـذ فـتـرة طـويـلة
ــمـثل خـالـد الـصـاوى حـيث انــشـغل عـنـهـا ا
وأصــــــبـــــحت أعــــــمـــــالـه الـــــســــــيـــــنـــــمــــــائـــــيـــــة
والـتـلـيـفزيـونـيـة هـى شغـلـه الـشـاغل ولـكـنـها
عادت إلينا مـرة أخرى بعمل جديد بعنوان
(فى بــيـتــنـا فـأر) من تــألـيف وإخــراج سـيـد
ن يـتعـرف عـليـها فؤاد وفـرقـة «احلركـة» 
سرح للمـرة األولى هى إحدى أهم فرق ا
ــســتــقل والــتـى كــانت تــرعــاهــا الــدكــتــورة ا
هـدى وصفى وتعـتمد عـلى حتليل األوضاع
االجــتـــمــاعــيـــة والــفـــنــيـــة بــشـــكل كـــومــيــدى
ـيل لـلـكومـيـديـا الـسـوداء وكانت ارجتـالى 
أهم الــــعــــروض الــــتى قــــدمــــتــــهــــا الــــفــــرقـــة

يالد اللعب فى الدماغ وكيلو بطه). (ا
أمـا فى عـرضـهـا اجلــديـد «فى بـيـتـنـا فـأر»
ـــؤلـف ســـيـــد فـــؤاد يـــحـــلل األوضـــاع فـــإن ا
االجــتــمــاعــيـــة الــتى طــرأت عــلـى الــطــبــقــة
الـوسطى وحولتهـا لطبقـة ال قدرة لها على
اإلطالق ويـبــدو أنـهــا فى طــريـقــهـا لــلـزوال
فـــلم تـــعـــد تــتـــحـــلى بـــأى قـــوة أو طـــمــوح أو
فــقط أصــبــحت طــبــقــة ضــعــيــفــة مــثــابــرة 
ـنزل للـغايـة ال تسـتطـيع مـواجهـة فأر فى ا
كن ببساطة أن تـنهار وتتفكك أوصالها و
زعـوم مازال هـناك يـأكل ويشرب والفـأر ا
فى الــبــيت وكم كــان ذكــيــا - ســيــد فـؤاد -
ا هو ح كشف للمـتلقى أن هذا الفأر إ
لــعــبــة بــســـيــطــة ســقــطت من إحــدى بــنــات
اجلـيـران - مــثـلت الــدور حـنــ ابـنــة سـيـد
ـــســـرحى فــــؤاد - فـــفى نـــهــــايـــة الـــعــــرض ا
وحــيــنــمـا انــهــارت األســرة تـمــامــا فـاألب ال
يــــعـــرف كــــيف يــــواجه مـــرضـه وفى إحـــدى
مـعـاركه اليـومـيـة مع األم نـراه وقد طـلـقـها
واألم فقدت زوجـها فى ساعة غضب رغم
أنها كانت حتاول أن تساعد أبناءها بشتى
الـوسـائل والــفـتـاة فــقـدت عـريــسـهـا وجـزءاً
كبـيـراً من عـمرهـا فى انـتـظـار الوهم واألخ
ــنــاسب فــلــجـأ الـصــغــيــر لم يــجــد الـعــمل ا
كـغـيـره من الـشـبـاب إلى طـريق اجلـمـاعات
اإلسـالمــيـــة عــلـه يــجـــد ضــالـــته فـى طــريق
ــكن أن يــلــعب كل الــهــدايــة واألخ األكــبـــر 
ـلـتـويــة فى سـبـيــله لـتـكــوين نـفـسه األدوار ا
ولــكـنه يــأبى أن يــسـاعــد أسـرته الــصـغــيـرة
عـــلى الـــنــــهـــوض من كــــبـــوتـــهـــا الــــنـــفـــســـيـــة

واالجتماعية.
وأقــــول لـــــكـم فى نـــــهـــــايـــــة هـــــذه األحــــداث
ـــؤســــفـــة يـــتــــســـاءل الـــعـــرض عـن مـــعـــانى ا
الـســعـادة عن طـريق الـغـنـاء احلى والـفـرقـة
غنى أسامة فؤاد - وسيقية الـبسيطة فا ا
يـتـقــمص بـبـراعــة طـريـقـة وأداء إســمـاعـيل
ـا كـان يس فى تـلك األغـنـيـة (الـسـعـادة) و
سرحى يـتوسل بأكثر من طريقة  طريقة كوميدية خالقة  السؤال عن معنى السعادة بالغناءالعرض ا

 سيطرة اخملرج 
على مجموعة
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استخدمهم كممثل
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العقل  : ( للضمير ) اكتب.. اعترف رغم إنكاره.. اسحبوه .
 ( يـسقط من أعلى طرفى حبل يـقيد بـهما الـضمير يد األسـتاذ الذى يـسقط
عـلى األرض وتـطـفأ بـقـعة الـضوء لـتـضاء بـقـعة ضـوء أخـرى نـرى فـيـها الـعقل

والعاطفة )
العاطفة : ارحتت خالص ? 

العقل  : ارتاحتى انتى والها من اللى حصله ? 
الـعاطفة : أنت بتكدب وتصدق كذبك.. بتـغنى وترد على نفسك.. وحلسن احلظ

أن األيام كشفت وهمك .
العقل  : ( فى حتد) أنا مش بكذب .

ماكـانتش الـعاطـفة : تـقدر تنـكر أن حـياة مـكانش لـها أى عالقة بـللى حصل له.. 
تعرف من أصله إيه اللى حصل له .

العقل  : اللى حصل كان من سعادة الباشا.. والد الها .
العاطفة : أل.. األستاذ عارف كل القصة ( لألستاذ ) تقدر تنكر ?!

األستاذ : سيبونى فى حالى .
العاطفة : دلوقتى سيبونى فى حالى.. طب ليه عقلك مش سايبك? بعد خروجك
هـجوا عـلى بالد ـالـكـة والـبـاشـوات  الـثورة واطـردت كل الـعـيـلـة ا الـسجن قـامت  م 

بره.. عقلك زن عليك.. هات أستيكة وامسح بيها التهمة .
العقل  : كان الزم .

العاطفة : 
دهولته وحولته لكائن مذعور.. ماشى يهلفط ب الناس .

األسـتاذ : أنـا مش يـسـارى. مـلـعون درجـات الـلون األحـمر..تـسقط االشـتـراكـية ..
يسقط ماو واللون واجلنس األصفر .

العقل  : اكتب.. انفى.. اكتب.. انفى .
الـعاطفة : كتب األسـتاذ يـلعن االشتـراكية ولقى نـفسه بسـببك مـتورط فى التـهمة

التانية .
العقل  : ما كنتش أعرف أن الزمن ها يبقى وشه محل  قفاه .

رحـلة.. ثورة جارفة واخدة الـعاطفة : االشتـراكية اللى كانت سـبه.. بقت شعار ا
فى طــريـقــهـا كل شىء.. مـفــرمـة يـومــيـهــة لــلـرأســمـالــيـة حـتى ولـو كـانت وطـنــيـة..
تـصفـية.. تـأميم .. تكـميم.. فك وحل وتـركيب.. وبقت هيـصة جـديدة.. والهـيصه

يلزمها ضحايا .
العقل  : أديكى قلتيها.. كانت هيصة وليها ضحايا .

العاطفة : األستاذ م األول كان برة اللعبة.. أنت اللى رميته فى دايرتها .
العقل  : ما خالص.. هى لبانة ها نتندغ بيها ? !

الـعـاطـفـة : مـا هـو الزم الــنـاس تــعـرف إيه الـلى حـصل له بـســبـبك.. وال أنت فى
وضوع ?! قول له يا أستاذ وال كمان ها تقول مش فاكر . بالويك بتقفل ع ا

األستاذ : مش فاكر. سيبونى فى حالى .
العاطفة : اشمعنا مصايبى يفكرها لك ? !

األستاذ : سيبونى فى حالى !!
الـعاطفة : ( لـلعقل ) ألبس من تانى السـترة..صحى ضمـيره يـلبس زيك السـترة

احلمرة .
ثل تانى ? ! الضمير : يوه.. ها 

العاطفة : البس .
قيدة  ( يرتدى العقل والضمير سترة حمراء اللون وهما يقتربان من األستاذ ا

قعد ) يداه فى جوانب ا
العقل  : أنت آدم ? 

رة دى التهمة إيه ?! األستاذ : أيوه آدم ابن آدم.. وأمى حوا.. يا ترى ا
الضمير: بتحليل جيناتك الوراثية .

رة دى أنى عميل إمبريالى ? ! األستاذ : اكتشفتوا ا
العقل  : أفكارك هدامة .

باد الثورة . الضمير: مضاد 
العقل  : بؤرة رجعية .

الضمير: معادى لعدالة االشتراكية .
العقل  : كتاباتك بتروج لإلقطاع .

الضمير: جلل ما تقوى شوكة االستغالل والنظم الرأسمالية .
ـرة اللى فـاتت ورثـتونى الـشـيـوعـية بـعد مـا حـلـلـتم جـيـنـاتى الـوراثـيـة . األسـتاذ : ا

رة دى جيناتى بتقول العكس ?! وا
العقل  : أنت بتتريق ?!

األستاذ : ما هو لو مش ها أتريق . تبقى التهمة صحيحة .
الضمير: تكونش مفكرنا بنهزر مع سعادتك ?!

ولش السد العالى كن أنا اللى حرضت البنك الدولى عشان ما  األستاذ : ما 
!!

العقل  : ( للضمير ) اكتب.. لقد أضاف لنفسه تهمة لم تكن فى األوراق .
األستاذ : يا حضرة أنا ال شيوعى وال يسارى وال إمبريالى .

كن تخرج عن دول . العقل  : ما هو مش 
صراوى ?  األستاذ : ( يصرخ فيه ) أنا مصراوى.. تعرف إيه يعنى ا

الضمير: مفهوم.. مفهوم . مصراوى إمبريالى .
األستاذ : أقطع دراعى أن كنت بتفهم .

الــعـقل  : مـــا هـــو يـــا مــصــراوى يــســـارى.. يــا مــصــراوى إمــبـــريــالى..تــقـــصــد إيه
صراوى ?  با

صرى كر العنصرين )  ( يأتى من بعيد صوت عريض يغنى أنا ا
العقل  : ( يضحك ) ده كالم أغانى وشعارات .

الضمير: بيرددوه اللى زيك وقت الزنقات .
.. برانيط عمالة بتتبدل . األستاذ : أنتو أكيد مش مصري

وضوع.. مش دى مؤلفاتك ? العقل  : ما تغلوش على ا
األستاذ : ها تقول لى دى كتبك راح أقولك آه بس ما هياش إثبات .

العقل  : ( يتوهم أنه يقرأ من الكتاب األول ) معناها إيه مدينة األحالم الوردية
 ?

األستاذ : لو كنت قريتها كويس كنت ها تعرف أنها قصة عادية .
العقل  : بتحلم فيها بهدم الثورة ?

الضمير: بتهاجم فيها عدالة االشتراكية ? 
العقل  : أنت عميل .

الضمير: بايع نفسك للورد دوالر .
العقل  : بتخبط على باب السنت واالسترلينى.

.. أو حب .. وحب ف يــكــتب حب م الــتــاريخ مش هـــا  الــعـقل : ( فى حتــدى ) 
لـيه.. الـتـاريخ هـا يـكتب هـو إيه.. فـكرة إيه فى رصـيد اإلنـسـانـية ( بـغضب ) ومع
ذلك مش أنتى اللى جرجرتيه للـكارثة التـانية اللى لوالها كنا مازلنا فى أمان الله

!?
الـعاطفة : كذاب..أنت اللى رجعته وقلت خالص الوضع أتغـير..الروس طردوهم
يـهة من مـصر ونـظام الـدولة ها يرحب بيك ( لألسـتاذ ) الريس بيـقول 99 فى ا
ـينى صـاحبى مـحـسـوب فى الـكـفـة  من أوراق الـلـعـبـة فى أيـد أمـريـكـا.. وأنت يـا 

..وال نسيت التهمة ? جه وقتك.. ارجع ارجع.. واستثمر فى مناخ اللعبة .
الـعقل  : كـذابة أن كنت أنا قلت كالمى بـهذا الـشكل.. ما تـقول للـها يا ضمـيره

..فكرها أنا قلت له نرجع ليه ? !
الضمير : والله أنت ها تطلع روحى أنت والعاطفة بتاعتك دى .

العقل  : هو ده اللى أنت شاطر فيه.. تنام وتشخر.. مع أن ضميره هو اللى الزم
ينغز فيه .

ا قابلها فى حفلة ? مجرد صدفة وعدت . الضمير : إيه اللى حصل يعنى 
الصـدفة دى كانت هـاتـوديـنا الـعقل  : صـدفة.. يـبدو أنك ناسى.. أنا ها أفـكرك 
.. فى الــيـوم إيـاه دخـلت حــيـاة هـا من الــبـاب ( تـدخل الـعـاطـفـة من وراء لـف
الـكتاب فى زى سـهرة أنيق ) فـضلت تتـلفت حولـيها وكأنـها كانت بـتدور على إبرة

فى كوم قش .
الضمير : ماهو يومها احلفلة كانت زحمة والناس كانت من كل اجلنسيات .

الـعـقل : عـيــنـيـهـا كـانت بـتـدور عـلى واحـد بس..بــتـدور ع األســتـاذ.. شـوف أول مـا
شفته .

( تندفع العاطفة نحو األستاذ بلهفة وكأنها تتفادى زحام الناس من حولها )
العاطفة : أستاذ آدم 

األستاذ : ( فى ذهول ) مش معقول الصدفة احللوة دى .
العاطفة : مش صدفة .

األستاذ : معقولة ?!
الـعـاطـفة : الـلى مش مـعـقـول أنك تــبـقى فى سـويـسـرا من مـدة ومش عــارفـة لك

طريق .
األستاذ : أنا معرفش أنك موجودة.. فكرت العيلة رحلت لباريس .

العاطفة: ( بأسى شديد ) العيلة ? هى ف العيلة ?
األستاذ : أيوه صحيح.. الباشا الوالد مش باين فى الزحمة.. أكيد فى البيت.. 

العاطفة : الوالد.. تعيش أنت .
األستاذ : ال حول الله.. من إمتى ? 

الـعاطـفة : ما اسـتـحـملش صـدمة مـصادرة أمالكه وأمواله.. أدى اللى خـدناه من
الثورة .

األستاذ : والباشا جوزك ?
العاطفة : طلقنى .
األستاذ : معقولة ?!

العاطف: اتلم على صاحبة بار خنشورة واجتوزها .
األستاذ : طب وأنتى ?

الـعاطـفة : ( تـبـتسم فى مـرارة ) بـاشـتـغل فى الـسـفـارة األمـريـكـية عـشان احلـياة
ـكن أرجع مـصر.. لـكن أنت إيه الـلى جـابك لـسـويـسرا.. أوعى تـمشى.. مـكانش 

تقول الثورة !!
األستاذ : ( يبتسم فى مرارة ) دى حكاية طويلة كان من نتيـجتها النـكسة ( يحل

الكرافت من ياقة القميص) اجلو مخنوق هنا وال أنا بيتهيأ لى .
الـعاطفة : عندى مكان أفضل . ( يـخرجان من خلف الـكتاب تضاء بـقعة ضوء

على العقل )
حـكـالـهـا وحـكت له.. وأن نـزلت دمـعه يــطـلع مـنــديـله ــكـان األفـضل  الـعـقل : فى ا

سحها.. وأن طلعت منه اآلهة بلهفة تقول له سالمتك . و
الضمير : ( يدخل له فى بؤرة الضوء ) يا أخى حرام عليك .

العقل : حرمت عليك عيشتك.. نا يا ضميره وسايبه عشان يغرق من تانى .

الضمير: رجعى .
العقل  : مش متحرر .

ينى متعفن . الضمير : 
ا باألمر. العقل  : مش باالختيار إ

الضمير: ألنك متربى فى السى  آى إيه .
كن األستاذ : ( يصرخ فـيهما مـعترضا ) كفـاية.. أنا أكتر منكم وطنـية.. أنا ال 
ـكن أطـاطى الـرأس وأنــحـنى لـلــعـبـد.. أنـا مش بـاعــبـد أكـدب عـلى نــفـسى.. وال 
سـألة تغـيير أصنـام.. أنا من واجبى أقول الرأى اللى أنا مؤمن بيه.. وإذا كانت ا
أشـركنى فى اخـتـيـار الـلى هـا سـيـاسـات واجتـاهات فـده مش ذنـبى.. ألن مـحدش 
يــحـكــمـنى.. إن كـنــتـوا حــبـايب ويـا الـروس أبـقى عــمـيل إمــبـريــالى.. كـارت فى أيـد
الــســجن.. مـــا أنـــا عـــارف.. أى جـــوازه ال زم يــبـــقــالـــهــا الــســـلــطـــة.. أتــرمى به فى 
ضـحـايـا.. وأن كـان الـريح حـادف لـلـنـاحـية الـتـانـية. أبـقى يـسارى .. عـايزين إيه م
ا اآلخر? إعدام? أنا مـوافق.. سجن وتشـريد? أنا جاهـز.. تعذيب? أنا جـربته. إ
تـمـسـحـوا مــخى.. مـخى هـا يــفـضل مــصـرى يـا مــصـرى.. إذا كـان ـكن راح  مش 

للكلمة دى معنى فى قاموس أفكاركم .
العقل  : ( يصفق له فى سخرية ) برافو.. اكتب. اعترف بدون ضغط أو إكراه .

اسحبوه .
األسـتاذ : من غـير جـرجره وبـدون  إهـانات.. إدى تـوقـيـعى ( يـوقع ) مـرة يـسـارى
شـيوعى..ومرة عـميل إمبـريالى ( يـعتدل ) أنا عارف ف ها تودونى.. ادى إيدى
قيـدوها باحلـديد..وأدى عينى غمـوها عشان ما أعرفش ف الطـريق..اسحبونى

ألنى ما بقتش شايف وال عايز أشوف .
 ( يـسـقط األسـتـاذ عـلى األرض عـنـدما يـبـدأ الـضـمـير فى سـحـبه طـوال غـنـاء

اخلماسية)
الصوت : 
( غناء )

قالوا احلياة أكبر كتاب مفتوح .
صفحة تراب  فيها الروح.

دنيا الضمير دابح على مدبوح .
شربت احلياة جلل احلياة ما تبوح.
الفهم غامض والدم ليه مسفوح ?

عجبى !
 ( تـطـفـأ بـقـعـة الـضـوء عـلى األسـتـاذ وتـضـاء بـقـعـة ضـوء نـرى فـيـهـا الـعـقل

والعاطفة )
الـعاطفة : وخرج األسـتاذ من سـجنه مـحطم مقـهور.. واخـترت يا عقل نـعيش فى

نفى . ا
مــجــرد هــجــرة فى أرض الـــله األســتــاذ عن وطـــنه..دى  نــفــتش  الــعـقل  : أنـــا مـــا 

الواسعة.. جلل ما يعرف قيمته .
العاطفة : اخترت سويسرا ? !

( تدخل لألستاذ فى بؤرة الضوء التى تنزل عليه فنراه متكورا حول نفسه )
ــنـا عـا ــيـنى ( يـقف ) حـتى  مـقــسـوم.. نـصه شــيـوعى ونـصه  األسـتـاذ : الــعـالم 
العـربى..حكومات متـهمة بأنـها رجعـية.. وحكـومات بعـثية.. وحكـومات قومـية.. لو
لدكـهمه راح تـثبت لدكـهمه راح تـثبت فوق راسى الـتـهـمة األولى . وإن رحت  رحت 

فوق راسى التهمة التانية!! ( يضحك ) .
الـعاطفة : قام عـقلك قال لك الزم نـبحث عن دولة مـحايدة ( لـلعقل ) وسافـرنا
..وفـضلت تزن عـليه لو قابل واحده تـصرخ فيه حاسب دى أكـيد مـدسـوسة عـليك

جلل ما تتجسس وجتيب أخبارك .
العقل  : األستاذ فى الغربة يا ها بقى شىء تانى .
العاطفة : عارفه..اسم ملعلع فى صالون اجملتمعات .

العقل  : ( مقاطعا ) ندوات.. مهرجانات.. احتفاالت.. أوسمة.. شهادات .
الـعاطفة : ( فى غضب ) آلة بتكتب من غير حس.. جسم محنط من غير قلب..

ا يكون آلة ما تعرفش إيه معنى احلب ? ! عارف إيه معنى اإلنسان 

وسم فرقة بيت ثقافة طامية بالفيوم إخراج عزة احلسينى. سرحى «شفيقة» الذى تقدمه هذا ا > الفنان عهدى شاكر انتهى من وضع أحلان العرض ا
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سـرحى اخلاص ط بـريـخت ا > كـان الـعنـصر الـرئـيسى فى 
ا ـسـرح وإ أنـه كان يـرفض أن يـحل تنـاقـضات احلـيـاة على ا

ستعصية. أن يقدمها فى واقعيتها ا

سرحي جريدة كل ا
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.. ما بتصدق تسمع كلمة الضمير : الناس فى الغربة ما بتصدق تلقى صدر حن
تريح .

العقل : طب اسمع شوف إيه بتقول له يا أبو كلمة تريح .
 ( تضاء بقعة ضوء على األستاذ وهو يستند برأسه على كتف العاطفة ونسمع

ياه فى اخللفية ) صوت خرير ا
العاطفة : طب ليه مش قادر تتأقلم ع الغربة.. ليه فكرك بيجازف.. ترجع مصر

بعد اللى حصلك.. ليك فيها إيه مستنيك.. ليك فيها إيه عايز ترجع له .
..بحبها وألعن أبو خاش اللى مش بيحبها . األستاذ : دى مصر يا حياة ها

العاطفة : رغم اللى عملته فيك واللى شفته منها ?!
األستاذ : ( فى غضب ) مصر ما عملتش.. هو فيه أم بتاكل والدها ?

العاطفة : أنت واهم .
األستاذ : أنا مقدر اللى حصلك واللى أنتى فيه .

صير العاطفة : آدم.. أنت مش الزم تسيبنى مرة تانية.. القدر جمعنا فى نفس ا
..أنت هــنـا بــقـيت شىء كـبــيـر.. اسـمك مـلــعـلع فى اجلــرايـد.. صـورتك بـتــضـوى ع
ـناخ الشـاشات.. هـنا أنت شفت يـعنى إيه حـرية.. يـعنى إيه حـقوق إنـسان.. هـنا ا
الـلى أنت مـحـتـاجه يا فـيـلـسوف يـا أديب يـا فـنان.. من هـنا سـكة وصـولك جلـايزة

نوبل وعندى اللى يوصلك.
األستاذ : كالمك غامض ومش مفهوم .

عـمرك مـا كـنت بـتـحـلم بـيه.. أوعى بـكرة هـا يـجـيـلك خـواجه بـعـرض  الـعـاطـفة : 
عـليك ( تـتركه تـرفض.. الـفـرصـة مـا بـتـجـيش غـير مـرة واحـدة.. بـكـرة هـا أطـمن 
اء الذى كان يـسمع فى مـنصـرفة وتـطفئ بـقعة الـضوء ويـتوقف صوت خـرير ا

اخللفية )
العقل  : ( للضمير ) تانى يوم كان اخلواجة بيدوس ع اجلرس .

الضمير : ما تكملش.. أنا فاكر اللحظة بكافة تفاصيلها. 
 ( يـرتدى الـضمير بـرنيطة أمـريكية.. يـلتقى بـاألستاذ حلـظة خروجه من ب

صفحات الكتاب )
الضمير: أنتى مستر آدم .

األستاذ : أيوه .
الضمير: اليوم فيه واحد مظروف كنتى فى انتظاره من زمان .

األستاذ : مظروف ?
الضمير : فيه واحد جنسية.

األستاذ : م قالك إن أنا طالب منكم جنسية ?!
الضمير: خبيبى.. أنتى خالص.. موش راجع بلدك تانى .

األستاذ : م قالك ?!
الضمير: بلدك مهزوم.. متكسر.. مصر خالص فى الباى باى..أنتى يا مستر آدم
كن يرجع تانى أشان القـهر.. يدخل سجن ويـخرج سجن هاجه كـبـيـرة.. موش 

..بلدك سجن كبير مفهوش هريه.. وأنتى يا آدم مخ كبير.. أيز هريه .
األستاذ : مش للدرجة دى .

الـضمـير: أنـتى عـبـيـطة? ! مـوش عـارف ف مـصـلـحتك.. غـيرك بـيـبـوس اجلـزمة
أشان تأشيرة..  أشان جنسية.. فوق يا هابيبى.. مصر خالص .

مـنــهـا ( يـصـرخ فـيه وبـيــقـوم  غـلــطـان يـا خــواجـة..  كل جـواد له كــبـوة  األسـتـاذ : 
ة.. أقدم من كل صخور العالم. ياما بـعصبية) صخرة مصر عفية.. صخرة قد
عـدى عـلـيـهـا وشـافت.. هـكـســوس.. تـتـار.. فـرنـسـيـس.. إجنـلـيـز.. كـله تـكـسـرعـلى

صخرتها.. كله  اتذل وفضلت مصر عفيه.
الضمير : أنتى عبيطه .

األسـتـاذ : جــايـز ذلـونى فى بـلـدى.. جـايـز أهــانـونى كـتــيـر.. جـايـز جــابـو خــاشـمى
نـاس وتـــاريخ بــيـــعــدى.. ويــجى تـــاريخ تـــانى بــيــكــنس ويــنــضف األرض.. لـــكن دول 
سـامع ــولــود من رحم األم..  تــبــاشــيـر الــفــجــر ا سـامع  وأنـا  ويــصــوب ويــصــحح.. 

ياخواجة ?

األستاذ : أكيد فيه خطأ !!
الضمير : ( يصرخ فيه ) اسمك معانا فى كشوف االعتقال .

األستاذ : ما عدش ليه معنى السؤال .
العقل  : ما خالص.. أنت ها تعملها حكاية.. اللى اعتقلك مات .

العاطفة : وفات نهار وراه نهار..وإحنا رهن االنتظار .
العقل  : ما طالشى االنتظار .

العاطفة : وخرج األستاذ وإحنا معاه بسالمة الله .
العقل  : قالوا غلطة وقدموا له االعتذار . 

الـقــمـقم.. الـفن حـرام.. الـفــكـر حـرام ـارد م  الـعـاطـفـة : ( تـصـرخ فـيه ) خـرج ا
..احلب حرام.. وفـضلت يـاعقل تزن عـليه.. اكتب.. حاور.. واجه بـالـكلـمة طـوفان

..جادل ناقش..حاور..جادل.. جادل حاور .
الـعقل : ( مـقاطـعا ) أمـال إيه هـو دور الـفـنـان ?! مش سـاعة الـلـحـظة يـواجه أى

طوفان ? !
العاطفة: ( شبه تبكى ) والنتيجة ?!

األسـتاذ : ( وكـأنه يـسـتدعى الـلـحـظة ) فى لـيـلـة كـان اجلـو خـانق.. فى كل شىء
قـدامى أتـأمل وجـوه الــنـاس.. فــجـأة طب  ــديــنــة..  أتـأمل شـوارع ا مـاشى  كـنت  ..
..مـديت له إيـدى بــالـسالم.. جـز عـلى ســنـانه وقـال مــفـيش بـيــنـا كالم.. قـلت لـيه
..قال لى : كافر !! قلت ليه ? قال لى : كافر ! قلت ليه ? قال لى كافر.. اجلماعة
قـالوا لى إنك ابن كـافر.. نسل كـافر.. بـتروج للـعـلمـانـية.. ضد دينك.. األمـير حل
ـسـكـا دمك جلل مـا نـنــقـذ شــبـاب األمـة من فــكـرك.. خـد  ( يـسـقط األسـتـاذ 

بصدره مع صوت إطالق الرصاص وهو يتلوى من األلم)
حـوار.. اخـــتــلــفــنــا ? طب ومـــاله كـان بــيــنــا  يـا صــاحــبى.. دا إحــنــا  األســتـاذ: لـــيه 
..اجــتـهــدنـا ? طب ومـاله ! لـيه يــكـون بـيــنـا خالف (يـحـاول األسـتـاذ أن يـنـهض )
أوعى جتـرى.. أمـســكـوه.. اســألـوه إذا كـان قـرا لى أى شىء.. آه.. عـلى رجـلى دم
..نـظرت له مـا احـتـمـلت.. عـلى إيـدى دم.. سـألت : لـيه ? لم وصـلت..  عـلى كـتفى

دم وحتى على راسى دم.. أنا كلى دم..قتلت  واال اتقتلت ?!
العاطفة : ( وهى تسحب مالءة بيضاء على جسد األستاذ ) عجبى 

ـشوار طويل الءة عن األسـتاذ صـارخا )..انهض وقوم.. لسه ا الـعقل  : ( يرفع ا
..

الـعاطـفة : عـشان يـقوم مـحـتـاج إيـزيس.. إيـزيس تـلم أشالء الـعريس.. ست الـلى
قاعد فى اخلال خارج احلدود.. له ألف ع وألف إيد داخل البلد .

الـعقل  : اقطـعوا كل اإليدين اللى بـتزرع أرضـنا بدود الفـساد..خـزقوا كل العـن
اللى بتسرق خير البالد.

العاطفة : حاسب يا عقل .
العقل  : أحاسب إيه ?

العاطفة : كل اللى بتقوله راح يتحسب .
العقل  : حتى وهو جثة ?!

الـعاطفة : أيوه حاسب.. ست اللى قـاعد فى اخلال خارج احلدود.. له ألف ع
وألف إيد داخل البـلد.. مـسـتكـترين على احلـبـيـبة تشم ريـحة عطـرها.. جـاهزين
سـتر ا للـشواذ..وده  مظـاهرة  لالضطـهاد.. ودى  بـكل قوان احلـصار.. ده قـانون 
دوالر فى البـورصة عـمال بيـسخط فى اجلـنيه..ما تقـولشى ليه.. أصل اخلريـطة
اتقسمت.. وسالم سالم على ست اللى قاعد فى اخلال خارج احلدود بيبيع كالم
ـقـتـول صـبح قـاتل.. والــلـعب بــالـدين هـو سالح ى.. ا جلل مـا يــسـود الـنـظـام الــعـا

ة . العو
العقل  : ( لألستاذ ) قوم وانهض.. اللى بتقوله ده محتاج كالم .

الـعاطفة : تـعالى جـنبه مدد ونام ( تـمد جـسمها بـطول جسم األسـتاذ وقبل أن
تـغلق عـينـيها ) إيزيس   مامـتتش لسه.. هى حامل.. بس إمتى ها يجى حورس

..بكره نقرا فى التاريخ .
د جسمه بطول األستاذ من اجلهة األخرى )..ست اللى قاعد فى العقل  : ( 

اخلال خارج احلدود .
العاطفة : له ألف إيد وألف ع داخل البلد .

العقل  : إيزيس مامتتش لسه .
العاطفة : هى حامل .

العقل  : يعنى حورس فى الطريق ?
العاطفة : بكره نقرا فى التاريخ .

الصوت :
لو أن الوطن أشخاص لكان مصيره فناء .

كل البشر بتموت رسل ملوك زعماء .
كل البشر من ط . تراب وله أسماء .
مات . أما الوطن فحياة.. ما تنتهيش 

وإحنا يا دوب أدوات إحنا يا دوب أشياء. 
عجبى !

( يخرج من ب صفحات الكتاب طفل مالئكى يافع على وجهه ابتسامة بريئة
ـنـتصب رأسـيا وراء بـعضـها الـبعض.. ثم يـسرع واقـفا يـرتب صفـحات الـكتاب ا
الءة الءة البـيضاء.. يـسحب ا ـغطاة بـا أمام جـثة األسـتاذ والـعقل والـعاطـفة ا
ـسك بـيـد الـهـون يـدق سـبع دقـات عــنـهم يــعـبـر من فــوقـهم بــالـعـرض وهـو 

..ينهض األستاذ ومعه العقل والعاطفة )
الصوت :

انهض يا فارس م األلم زيل العدم .
معدشى معنى للسكوت وال الندم .
ملعون يا ظلم بحق كل من اتظلم .
الكون البد يوم مصيره ها يتعدل

إن مات قلم بيتولد ألف مليون قلم .
عجبى !

 ( إظالم سريع ) 

الضمير : يا هابيبى أنا موش سامع هاجه .
األستاذ : بس أنا سامع ( تأتى من اخللفية موسيقى أغنية راجع شايل فى
أيــدنـا سالح ) . اســـمع يـــا خــواجــة.. اســـمع.. لـــيه مـــوش ســـامع.. اســـمع.. اســـمع

..اسمع.. اسمع .
الـضـمـير : أنـتى أعــصـابك تـعـبـانه.. أيـزه واحـد ويــسـكى وواحـد ( يـشـير له عـلى
تــقـاسـيم جـسم مـوديل نــسـائى جــمـيل ) أيـز حط جــســمك فى واحـد جــاكـوزى
(يـضـحك ) وأنـتى عـارف الـلى بـاقى (تـتـصـاعـد مـوسـيـقى األغـنـيـة من جـديـد

واألستاذ يلف حول نفسه فى نشوة) 
العقل  : ( يدخل لألستاذ مع العاطفة مع انسحاب الضمير ) عرفتى كان الزم

نرجع ليه ?!
الـعاطفة : ورجعـنا يـاعقل.. قلت خالص الوضع أتغـير.. ونـظام الـدولة ها يرحب

بيك .
الـعقل  : ( بـسخرية ) قال يـعنى نـظام الـدولة أول ما رجعـنا اعتـقله أو حطه فى
السجن .. ده يا دوب من أول شهـر..قابل كام مرة رئيس الدولة.. اترشح كام مرة
وزيـر..كل جـرايد األمـة بـتـتـسابق جلل مـا تـخطف مـقاالته ( لألسـتاذ ) مـا تـرد يـا

سيدى.. حد فى يوم قال لك إنت بتكتب ليه ? وال بتكتب إيه ?!
األستاذ : محدش قال لى.. وكأن كالمى كان بال معنى !!

العقل  : ألنك مفهمتش إزاى تبقى أصول اللعبة .
األستاذ : ( يصرخ فيه ) ما يفهمش أصول اللعبة غير بلياتشو فى سيرك كبير .
ـطـلـوب.. أمـشى عـلى ـا اكــتـشف أن ا يـكون بـلــيـاتـشـو  األسـتاذ  الـعـاطـفة : رفض 
نقـطة دم تتـهزش..  أمشى على حد الـسيف من غـير رجـليك ما تـنزل  احلبل وال 

داهنة والنفاق . ..ما هى لعبة وليها ناسها.. عايزه اخلبرة فى ا
العقل  : التوازن شىء ضرورى.. كل عصر وله سياسته.. كل وقت وله أذان .

خـيال.. بس خـيال.. حـتى وهـمى كـان  حـلمى كـان  عـقلى إن  األسـتاذ : الـظـاهـر يـا 
حبى لنيل بلدنا عمره ما كان فى يوم خيال .

ا غاوى شحططة وسفر . العقل  : ( فى ضيق ) أنت اللى دا
العاطفة: ما تلوموش.. هو يعنى اللى حصله بعد رجوعنا كان من كتابات القدر ?

ا دقوا الباب علينا وقالوا له.. اتفضل معانا.  وال أنت ناسى 
األسـتاذ: ( وكأنه يـستدعى الـلحظة ) عـملت إيه ?! ( يدخل له الـضمير مـرتديا

نظارة سوداء )
الضمير : اسمك أهوه فى كشوف االعتقال .

األستاذ : عملت إيه ?
الضمير : ما تتخضش.. دول يا دوبك كام سؤال .

.. ودول يسار..  العاطفة : حتت ستار الفتنة.. فتحوا أبواب السجون.. دول 
األستاذ : طب أنا مع م فيهم.. 

العاطفة : مع دول.. وال مع دول.. مش ها تفرق
الضمير : اسمك هنا فى كشوف االعتقال 

األستاذ : يعنى أنا رايح رايح 
ينى معفن  العاطفة : مش مرة قالوا لك إن جيناتك الوراثية بتقول إنك 

األستاذ : إيوه .
العاطفة : ومرة قالوا لك إن جيناتك الوراثية بتقول إنك يسارى مقشفر . 

األستاذ : أيوه .
العقل : طب ليه مستغرب . 

رة دى . األستاذ : ( يضحك ) ألنى عايز أعرف التهمة إيه ا
العاطفة : التهمة.. فتنة.. ربنا يخليلك عقلك .

الـعقل : مـاله عـقله.. دى كـانت هـيـصـة.. الـلى قـال والـلى مـا قـالشى.. والـلى كـتب
واللى ماكتبشى..  واللى عمل واللى ماعملشى..

األستاذ : بس أنا عمرى ما كتبت وال اشتركت فى أى فتنة. جايبينى ليه ? !
الضمير : مفيش إجابة.. اسمك معانا فى كشوف االعتقال .

سرح القومى قرر تأجيل افتتاح مسرحية «روميو وجوليت» للمخرج سناء شافع حتى نهاية يونية القادم بعد انتهاء موسم االمتحانات. > ا
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> إن مـنهج ستانسالفسكى خاطئ فهو بتشديده على التأكيد
كـنـاً اسـتغالل اخلـاصـية فـى خلق اإليـهـام بالـواقع لم يـعـد 

سرحية. سرحية أال وهى اللعبة ا األساسية ا

سرحي جريدة كل ا
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> إن مـعـيـارنـا لـيس أن نـقـدم مـسرحـيـة كـمـا لـو كـانت تـمـثل فى عـصر
ــا كــيف جنـعــلــهـا حتــيـا فـى زمـانــنـا إن هــذا أمــر حـاسم ــؤلف.. وإ ا

بالنسبة لنا.

ها. > زينب حس مدير الفرقة القومية الغنائية االستعراضية  أكدت أن مسرحية «زى الفل» هى باكورة مجموعة عروض استعراضية تستعد الفرقة لتقد

سرحي جريدة كل ا
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ـــؤلف لـــكى ـــســـرحـى كـــتـــبه ا ـــســـرحى ألن الـــنص ا ا
ــلــكه من ــا  ـســرح  يــقــدمه اخملــرج عــلى خــشــبــة ا
أدوات فـنية سـتسـاعده علـى تفسـير الـنص فإذا جلأ
ـــهــمـــة جتـــهـــيـــز الــنـص قـــبل الـــعــرض إلى من يـــقـــوم 
ـــســـرحى وإعـــداده فــإن مـــهـــمــته  –كـــمـــخـــرج - قــد ا
ـســرحى يـكـون انـتــهت هـذا فـضال عـن أن اإلعـداد ا
ــســرح كـأن تــقــوم بــإعــداد نص لــوســيط آخــر غــيــر ا
روائى أو نص شعرى أو قصـة قصيرة أو غيرها من
ـسـرح .. ـهـا عـلى خـشـبـة ا الـوسـائط األخـرى لـتـقـد
ن ?? إبــراهــيم الــرفـاعى ولــذلك نــتــســاءل : من يــعــد 

يعد جلورج شحادة? ! 
نص هـذا الـعـرض هو نـص ( مهـاجـر بـرسـبـان ) الذى
ـــصـــرى األصل الـــلـــبـــنـــانى الـــنـــشــأة كـــتـــبه الـــكـــاتب ا
الــــفــــرنـــسـى اإلقـــامــــة (جــــورج شــــحـــادة) وتــــعــــد هـــذه
ـســرحــيــة من أشــهـر نــصــوصه لــتــفـرد مــوضــوعــهـا ا
ـــســــرحـــيـــة كــــتـــبت وطــــرافـــته وعــــمق رؤيـــتـه وهـــذه ا
بالـفـرنسـيـة فى عام 1952 وتـرجـمـها إلى الـعـربـية (
فـتـحى الـعـشـرى) وإلعـداد أغـفل  أشـيـاء كـثـيـرة جدا
وحــول لــغــة الــنص الــفــصــحـى إلى الــلــهــجــة الــعــامــيـة
الركيـكة - ال أتـهم العـاميـة بالـركاكـة - لكـننى أقول :
إن عامـيـة هذا الـنص الـذى أعـده إبراهـيم الـرفاعى
عامية ركيكة أفسدت على الشخوص درجة صدقها
حتـوى النص ومضـمونه . واخملرج ( عادل وأضـرت 
درويـش ) اعـــتـــمــــد عـــلـى اإلعـــداد ولم يــــوظف أدواته
عد فقدم بـشكل يساعده عـلى مداراة عيوب الـنص ا
ديكورا ثابتـا صممه ( جوزيف نسيم) برغم أن النص
ــشــاهــد تــدور فى أزمــنـة عــبــارة عن مــجــمـوعــة من ا
مـــتـــعــددة وأمـــاكن مـــخـــتــلـــفـــة .. الــديـــكـــور الــثـــابت لم
يساعـدنا عـلى التـعرف عـلى تلك االنـتقـاالت الزمـانية
ـكانيـة بل إن قطـعه كلهـا لم تسـتخدم ألنـها جاءت وا
مـجــرد حــلـيــة جــمــالـيــة ال أكــثـر وال أقل .. والــديــكـور
عبـارة عن : لوحـة فى اخللـفيـة تمـثل بانـوراما الـقرية
ـسـرح قطـعـتان ـ خـشبـة ا وبـشكل تـقـلـيدى وعـلى 
ثـــابــتـــتــان األولى تـــشــيـــر إلى مــنـــزل له بــاب خـــشــبى
والــثــانــيــة عــبــارة عن بــرواز يــشــيــر إلى نــافــذة وعــلى
الـشــمـال قـطـعـتـان أخــريـان األولى عـبـارة عن حـائط
غلق والـثانية برواز وكل فى وسـطه ما يشبه الـباب ا
هـذه الـقطع اعـتـمـدت عـلى خامـة اجلـريـد واخلوص
وأمـام الـبـانـورامـا - مـبـاشـرة - قـطـعـة تشـيـر إلى بـيت
صـغـيـر له بـاب يـبـدو مـثـل بـاب الـقـبو ,أمـامه سـاقـية
وبــعض الــقــطع اخلــشــبـــيــة الــطــولــيــة الــتى تــبــدو مــثل
شــواهــد الــقـــبــور وهــنــاك زيــر مـن الــفــخــار وشــجــرة
ـسرح معلق عـليها ضخمـة فى أقصى شمال خـشبة ا
صـــورة الــــغـــريب . هـــذا الــــديـــكـــور - بـــالــــصـــورة الـــتى
فصلتهـا - لم يقم بدوره ولم يستخدم وكل األحداث
ــشـاهـد دارت أمــامه أى أنـهــا دارت فى الـشـارع !! وا
ـــشــاهــد الــتى تـــدور داخل الــبــيــوت بــ ولم نــتــبــ ا
الزوج وزوجـته وهـذا هو اجلـزء األساسى الـذى تدور
فــيه مـشــاهـد الــعـرض لــقـد حتـول الــديـكــور من كـونه
ديـكـورا مسـرحـيا لـه وظيـفـة إلى مجـرد مـنظـر كـتلك
ــثـــال - داخل ـــنــاظـــر الـــتى نـــراهـــا - عـــلى ســـبــيـل ا ا

استوديوهات مصورى الصور الفوتوغرافية !!  
وفـيــمــا يــتـعــلق بــاألداء الــتــمـثــيــلى فــإن اخملــرج ( عـادل
درويـش ) لـــديه الـــقـــدرة عــــلى جتـــمـــيـع أكـــبـــر عـــدد من
ــمـــثـــلـــ الـــقــادريـن عـــلى األداء بـــشــكـل جـــيــد وتـــلك ا
ــســألــة حتــسب لـه حــيث إنه ومــنــذ ســنــوات طــويــلــة ا
يـعـمل فى هـذا اجملـال وبـالـتـالى فـإنه يـسـتـطـيع الـقـيام
ثـليه بـسهـولـة بل إن بعـضهم ـهمـة احلصـول علـى 
ــيـزة هى الــسـبب الـوحــيـد الـذى يـعــد مـحـتــرفـا وتـلك ا
ـسـرحيـة من الـسـقـوط النـهـائى .. لـقد يـنقـذ عـروضه ا
تمـيزت عنـاصر تمثـيليـة كثيرة مـنها : أمـيرة كامل التى
أدت دور الـزوجــة بــتــلــقــائــيــة وبــســاطــة شـديــدتــ ولم
مثل ايك الـلع   fmالـذى يفـسد عـلى ا يـهمهـا ذلك ا
ــأزق فــلم تــولــيه أداءه وبــخــبــرتــهـــا انــتــبــهت إلى هـــذا ا
اهـتـمـامـا بـرغم أنـه مـعـلق فى رقـبـتـهـا بـيـنـمـا نـرى بـقـية
ــمــثـلــ يــقــعـون فـى مـأزق تــلك اآللــة الــتى أفــقــدتـهم ا
وحــولــتــهم إلى مــجــمــوعــة من حــيــويــتــهم وتــلــقــائــيــتــهم
ــلـكـون الـدرايـة االنـفــعـالـيـ بــرغم اكـتـشـافــنـا بـأنـهم 
ــوهـــبــة الــتـى ال أشك فــيـــهــا أبــدا ومـــنــهم : ــلـــكــون ا و
مـحـمــد أمـ - مــحـمـد رجـب - أكـمل عـلـى - إبـراهـيم
كــامل - تــامـر حــسن .. لــقـد تــمـيــزت فى هـذا الــعـرض
عــنـــاصــر أخــرى : ســـارة زيــتــون - مـــصــطـــفى عــبــده -
مــحــمـود رمــضــان- صـفــاء رسالن .. يــنــبـغى االهــتــمـام
مثل عـلى األداء الصوتى بعـيدا عن استخدام بـتدريب ا
تلـك اآللة التى حتدث ضجيـجا شديدا يؤثر - بـالتبعية

مثل وصدقه وتلقائيته .    - على أداء ا

تـســتـخـدمه لــتـقـوم بــنـفس دور الـبــلـطـجـى وهى تـقـمع
زوجها هـذا االستخـدام نفسه يعـد عنصـرا جتريديا
ألنه يـــتــــرك لك مـــجـــاال لـــلـــتـــفــــســـيـــر .. ولـــقـــد لـــعـــبت
وسـيقـى التى قـام بـإعدادهـا ( هانـى حمـزة ) دورها ا
فى إبــراز حــدة الــتـــوتــر واخلــنــوع بــتـــلك اإليــقــاعــات
ــتـوافـقــة مع احلـالــة لـكـنــنى ال أعـرف مـاذا يــقـصـد ا
اخملــــرج حـــ كــــتـب فى ورقــــة الــــعــــرض مــــرة إعـــداد
موسـيقـى ومرة أخـرى تألـيف مـوسيـقى هل يـعنى أن
اإلعـداد اعتـمد عـلى موسـيقى ( لـيونـارد دو ) أم ماذا
?! إذا كـان يقصد هـذا فعليه أن يـذكر ذلك صراحة.
لـقد جلأ اخملرج خالد الـعيسوى إلى االستـعانة باللون
األســود لـيـكـون هـو الــلـون الـسـائـد ولــيـكـون هـو الـلـون
ـــســـرحــيـــة وتـــمـــثل ذلك فى الـــغــالـب عــلـى الــصـــورة ا
ـسرح مـثـلـ واحلـوائط وأرضـيـة خـشـبـة ا مالبـس ا
التى تـدور فـوقـهـا األحداث  ذلك الـلـون األسـود كان
ـــثـــابـــة رمـــز آخـــر لـــتـــلك األحـــداث الـــســـوداء الـــتى
ـكونـة من زوج ضـعـيف وامرأة تـعيـشـهـا تلك األسـرة ا
بائسة وكما ذكـرت فى البداية أن ( خالد العيسوى )
ـمـثل فنـراه فى هـذا الـعـرض قـد قدم يـهتـم كثـيـرا بـا
ـسـتقـبل مـوهـبـتـ كـبيـرتـ سـيـكـون لـهـمـا شـأن فى ا
ن صــابــر ) فى كل الــقــريب صــحــيح أنــنى رأيت ( أ
ــــصــــراويـــة وتــــعــــرفت جــــيـــدا عــــلى عــــروض فــــرقـــة ا
عـايشة إال مـوهبته وقـدرته العـالية عـلى التـقمص وا
ـفاجـأة - بـالـنـسـبة لـى - هى تلـك الفـتـاة صـغـيرة أن ا
الــسن الـتـى قـامت بــدور الـزوجــة ( مى عـبــد الـرازق )
ألنـها موهـوبة وقـادرة على معـايشـة كافة االنـفعاالت
ـــقــدرة وتــلك وتــعــبـــيــرات وجـــهــهــا تـــفــصح عـن تــلك ا
احليويـة التى يعـكسهـا األداء التـمثيـلى للمـمثلـ معا
وهذا يـدل على أن اخملـرج قد بـذل مـعهـا جهـدا كبـيرا
حـــتـى يـــصـل بـــهــــمـــا - مــــعـــا - إلى تــــلك الــــدرجـــة من

الصدق فى األداء التمثيلى .    
سرحى كل شىء فى عرض  عندما يفسد اإلعداد ا

(حصاد الشك)
   ال أســتـــطــيـع أن أســتـــوعب اســتـــهــتـــار بــعـض الــذين
ــسـرحى يــعـطــون ألنــفــســهم حق الــتـدخـل فى الــنص ا
بـإعــادة صــيـاغــته من جــديــد فـيــمــا يـســمى بــاإلعـداد

مــنـــفــصال عـن ســيــاق الـــعــرض بــاعـــتــبــاره مـــعــبــرا عن
وأزمــات ذاتــيـــة فــقــام بـــلف جــســد انـــفــعــاالت فـــرديــة
ــغـنـى بـقــطع ســمـيــكــة من الـبـالسـتــيك فــظـهــر أمـام ا
ــسـرحى  –وكـأنه داخل اجلـمــهــور - طـوال الــعـرض ا
ـسخ شــرنـقـة تــقـيـد حــركـته وحتـيــله إلى مـا يــشـبه ا
لــكـنه فـى نـهـايــة الـعــرض يـخــرج من شـرنــقـته ونـراه
ـسـرح إلى الـصـالـة نـازعـا عن يـنـزل من فــوق خـشـبـة ا
جــسـده تـلك الـشـرنـقـة اخلـانـقــة بـتـقـطـيع الـبالسـتـيك
ـلـتف وهـو ال يــزال يـغـنى غـنـاء تـفـصح كـلـمـاته عن ا
ـثـابـة الـرغـبـة فى ـا هـى  ـغــنى وكـلـمـاته إ أن ذلك ا
اخلــــروج من األزمـــة احملــــكـــمــــة الـــواقع فــــيـــهـــا بــــطـــلى
الــعــرض ومن الــعــنــاصــر الــتــجــريــديــة األخــرى (قـام
بـــتـــصـــمـــيم الـــديـــكـــور مـــحـــمـــد جــابـــر) تـــلـك اجلــدران
ـعـيـشـة الـتى تـضم بـطـلى الـعرض اخلـاصـة بـحـجـرة ا
وتـــلك اجلـــدران من نـــفس اخلـــامــة الـــتى يـــلـــتف بـــهــا
طرب خامة الـبالستيك والتى  تـصميمها جـسد ا
على هيئة أشرطـة طولية تبدو أمامنا وكأن احلائط
أصـبح مـشقـقـا بـشـكل يـتـيح الـفـرصـة أمـام عـدد كـبـير
ـــمــثـــلــ الـــذين اســـتــخـــدمــهم اخملـــرج كــأشـــبــاح من ا
وشـــيـــاطـــ وأفـــكـــار يـــعــــبـــرون عـــمـــا فى داخل رأس
الـزوج حـ تـشـتــد عـلـيه األزمـة وحــ يـتـذكـر بـعض
ـثـابـة فالش بـاك ألحـداث حـدثت ـنـغـصـات إنـهم  ا
ــاضى تـقـتـحم عــلـيه حـيـاتـه وتـعـيش مـعه داخل فى ا
نـفس اجلـدران لــكـنـهـا غـيـر مـرئــيـة أمـا عن عـنـاصـر
سرح وجـودة على خـشبـة ا الواقـعيـة فتـلك األشيـاء ا
ـطــبخ) والــبـوتــاجـاز هــذا فـضال عن األداء ( أدوات ا
ـعتـمـد على أسـلـوب التـقمص . الـتـمثـيـلى الواقـعى ـ وا
ـزاوجــة بــ الــتــجـريــدى والــواقــعى تــؤثــر عـلى تـلـك ا
ـفـردات إلى رموز عـمـلـية الـتـلـقى ألنـها حتـيل بـعض ا
ــتـلــقى الـعــادى الـوصـول ـا اليــسـتــطـيع ا وإشــارات ر
عـنى ولـيس مـن صالح إلى دالالتـها ومـن ثم يـضيـع ا
سـرحى - أى عرض - أن تـضيع مـنه بعض العـرض ا
ـعلـق فى عمق ـعـانى .. حـتى إن استـخـدام الـبـرواز ا ا
ـثل ـسـرح  لـيــظـهـر خــلـفه تـارة رأس الــرجل الـذى  ا
الـبـلـطـجى ( نـبـيل جالل) وهـو يـخـاطـبه وكـأنه صـوت
اضى ثم يستـخدمه كإطار لوجه الزوجة ح من ا

 مشهد من عرض «عرس ليلة زهران»

 العامية ليست ركيكة .. لكن إعداد نص
«مهاجر برسبان» أفسد على الشخوص

درجة صدقها الفنى!!

 كيف نستوعب استهتار بعض من يعطون
سرحى?! ألنفسهم حق التدخل فى النص ا

 اللوحة للفنان «رمزى مصطفى»

أمــا بـــقــيـــة الــشـــخــوص فــظـــهــرت - أمـــامــنـــا- مــجــرد
خـــــيــــــاالت وأشــــــبــــــاح تــــــطــــــارد الــــــزوجــــــ وتــــــقض
ـــســرحى مـــضـــجــعـــهـــمــا هـــذا فـــضال عن أن الـــنص ا
تعارف عليه شار إليه لم يكتب بالشكل الدرامى ا ا
إذ أن حبكته ليست تقـليدية وبالتالى فإن البناء ليس
بـنـاء مسـرحـيـا خالـصـا العـتمـاده عـلى غـنـائيـة الـبوح
سـرحـية تـعـبر تـلك الـغنـائـيـة التى جتـعل الـشخـصـيـة ا
وبــــشـــكـل ذاتى صـــرف دون ـــأســــاة من اخلـــارج عـن ا
ــشـاعــر الــداخـلــيــة الـتى االهــتـمــام بــاسـتــبــطـان تــلك ا
ـأسـاة وخطـورة الـلـحـظة الـتى يـتـعرض تـوضح عـمق ا
ـــواجـــهـــة مـــجــــمـــوعـــة من الـــضـــغـــوط فـــيـــهـــا الــــرجل 
احلـيـاتــيـة حــيث يـعـيـش مـهـددا - وبــشـكل دائم - من
قــبل قـوى ال يـســتـطـيع أن يــفـعل حـيــالـهـا شـيــئـا : مـنـذ
تـلك الرجـولـة التى لم طـفولـته وحـتى اكتـمـال رجولـته
يستطـع الشعور باكـتمالهـا بسبب عجـزه عن النهوض
من تـلك العـثرات الـتى دمـرت حيـاته من قبل مـنذ أن
كان جنديا فى اجليش بل منذ أن كان طفال صغيرا
ــجــمــوعـة مـن الـقــامــعــ لــطــفــولـتـه وحـ مــحــاطــا 
أصــبح رجال مــارس الــبــلــطـجـى عــلـيـه تــلك الــســطـوة
الــقــاتـلــة وحــاولت الــزوجــة أن تــسـتــعــيــده من جــديـد
ـفتـقدة لـكنـها عـجزت ولم جتد وتعيـد إليه رجـولته ا
أمـامـهـا - نـتـيــجـة لـهـذا الـعـجـز - إال أن تـمـارس عـلـيه
نفس الـقسـوة وتلـعب معه نـفس اللـعبـة لكـنه لم يفق
تعددة فنجده رجال منهارا ولم يستجب حملاوالتهـا ا
ضعـيفـا ومتـخاذال فى زمن ال يـعتـرف بالـضعـفاء بل
ــعـنى يــعـتــرف بــاألقـويــاء والــعـنــوان يــشـيــر إلى هــذا ا
بـــشـــكل واضـح ومـــبـــاشـــر فــــالـــعـــمـــة - هــــنـــا - تـــعـــنى
ـواجـهـة . تـلك االسـتـسالم  والـعـصـايـا تـعـنى الـقـوة وا
الـغـنـائـيـة الـتى أشــرت إلـيـهـا وهى من سـمـات مـسـرح
(رجب سـليم ) التى يـنبغى عـليه أن يـعيد الـنظر فـيها
ــا يــســـاعــده عــلـى كــتــابـــة نص درامى -هـــنــاك فــرق
بـــالـــفــعـل بــ الـــغـــنـــائــيـــة والـــدرامـــيــة - تـــلك الـــســـمــة
اسـتنـزفهـا فى مـعظم أعـماله لـدرجـة أنك تشـعر أنـها
أصــبـــحـت أعــمـــاال مـــتـــشـــابـــهــة!! مـن حـــيث احملـــتــوى
ــوضـــوع والــشـــخـــوص -أيــضـــا - فـــذلك الـــعــمل ال وا
ـلك النـار) و ( القلع يـختـلف كثـيرا عن نـصيه: ( من 

والصارى) !! 
الحظات التى ذكـرتها فإن استعانة اخملرج  وبرغم ا
ألوف ( خـالد الـعيـسوى ) بنـص مؤلف خـروجا علـى ا
بـالـنسـبـة له يعـد أمـرا جيـدا فـهو مـايزال فـى مرحـلة
الــتـجــريب والــبــحث عن وســائل وأســالــيب تــمــيـزه عن

أقرانه من اخملرج اجلدد ..
  ويــقـدم فـى عـرضه تــفـســيـرا يــنـهـض بـالــنص حـيث
حــاول أن يــخــرجه مـن غـنــائــيــتـه بـذلـك اجلــهــد الـذى
ـثــلـيه ( مى عــبـد الـرازق) بـذلـه وهـو يـقــوم بـتــدريب 
ـــغـــلـــوبـــة عـــلـى أمـــرهــا الـــتى قـــامـت بــدور الـــزوجـــة ا
ـن صـــابـــر) الـــذى قــــام بـــدور الـــزوج الــــضـــعـــيف و(أ
ـــــتــــــخـــــاذل وحــــــاول أن يـــــزاوج - فـى رؤيـــــتـه - بـــــ ا
الـتــجـريـديـة والـواقـعــيـة ولـقـد تـمـثـلـت الـتـجـريـديـة فى
استعانته بعناصر مسرحية لم يقدمها بشكل تقليدى
مــثل عـنــصـر الـغــنـاء الـذى قــدمه ( سـيـد جــابـر ) وهـو
الــذى كـــتب األشـــعــار - أيـــضــا- هـــذا الـــغــنـــاء لم يــأت
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ـستـقبل ادة الـتى يخـلق مـنهـا فنـان مـسرح ا > لـست أنـوى اآلن أن أخبـركم عن نـوعيـة ا
ـشهـد أو الـصوت. لـيس هذا أمـراً بـسيـطاً. تـمـيزة سـواء جاءت من احلـدث أو ا أعـمـاله ا

اءة والرقص النثر وشعر احلدث. وعندما أقول احلدث أعنى به كالً من اإل

سرحية «احلاجز» إخراج حسام على. غرب  هرجان فاس با لك عبد العزيز بالسعودية تستعد للمشاركة  > كلية احلاسبات بجامعة ا

سرحي جريدة كل ا
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 استنباط فكرة
البطل أخذت
أشكاالً متعددة
لسياسة

موجودة!

الواقع الفكرى..
فى الدراما األمريكية

ــــبـــلـغ إجـــمــــالى قـــدره 600000 األمــــريـــكى 
دوالر أمـــريـــكى فى شـــهـــر واحـــد عــام 1925
ـبـلغ فى هذه احلـقـبة حلـساب وحتـول هذا ا
ــسـرحـى وقـد اســتـفــادت من هـذه اإلنــتـاج ا
الــتــبــرعــات مــسـارح مــثـل (جــيــلــد) ومــسـارح
ـــســـرح االحتـــادى ونـــال (أوف بـــرودواى) وا
ـــســـاعــــدات الـــدرامـــيـــون أكــــبـــر قـــسط مـن ا
اجلــدد الــذين عـاجلــوا بـأعــمــالـهم الــقـضــايـا
االجـتــمــاعـيــة لــلــوطن آنـذاك. مــنــهـا قــضــايـا
االغـــتـــراب وعـــرضـــوا مـن خالل أعـــمـــالـــهم

حلوالً لالهتزاز النفسى لدى األفراد.
ـدارس الــفـنـيــة الـتى تــأسـست فى وتـعــتـبــر ا
ـتحدة لم أمريـكا شاهـدة على أن الـواليات ا
تـهـمل فى افـتـتـاح أقـسـام الـدرامـا أو الـفـنـون
ـسـرحـيـة فى أغـلب جـامعـاتـهـا حـتى الـيوم ا
فى اجتاه يخدم سياستها. وهو اجتاه فكرى
ــــنـــــاهج مـــــســـــيس ضـــــمن مـــــنـــــظــــومـــــة مـن ا
ـدارس الـعـلـيـا واجلـامـعـات الـتـعـلـيـمـيـة فى ا
وأنـــــشــــئـت لــــلــــصـــــغــــار مــــســـــارح لــــلـــــعــــرائس
استقدمت فيها نظريات اإلجنليزى (جوردن
ـسـمـاة Super Marionett وفى عـام كـريج) ا
1937 تــنـشـئ احلـكــومــة األمــريـكــيــة االحتـاد
األمـــريـــكى لـــلـــعـــرائس  بـل وتـــقـــيم ســـنـــويــاً
وحــــتـى فى أيــــامــــنــــا هــــذه مــــهــــرجــــانــــاً لــــفن
الـعرائس. وتـتعـرض درامـات مسـرح الصـغار
هـــذا لــعــدة قـــضــايـــا لــعـل من أهــمـــهــا: حب

واطنة وعشق الوطن. ا
ـسـرح فى أمريـكـا ضمن إن تـدخل الـدراما وا
اهتمامات الدولة وكذلك فى مختلف وسائل
ــواطــنــة تــنــتــمى إلى اإلعالم جــمــيــعــًا جــعـل ا
ـطـلــوب إثـبـاته الــوطن انـتــمـاءً مـطــلـقـاً. وهــو ا
ومــحــاكـاتـه لـدى كـل الـشــعــوب الــنــاهــضـة إن
ـــقـــاالت الـــصـــحـــفـــيـــة وبـــرامج الـــدراســـات وا
ـسرح اإلذاعة والـتلـيفـزيون تـتفـاعل كلـها مع ا
ـــــقــــراطـــــيــــة واســـــعــــة إذ ومـــــشـــــكالته فـى د
ــســرحـــيــون والــكــتــاب لـــلــدرامــا ال يــقــدمــون ا
ــــشـــكالت أعـــمــــالـــهـم إال من خالل حتــــلــــيل ا
بـالــصـدق واحلــريـة الــكــامـلــة ويـوجه اإلعالم
راكز األمـريكى مـساحات واسـعة لـلتـعريف بـا
مثـل عام الدراميـة اجلديدة مـثل أستوديـو ا
1947 إلــيــا كــازان ومــركــز لــيـنــولـن عـام 1965
سـرح الـوطنى ـسـرحـية الـزجنـيـة وا والـفرق ا
ـــامــا) ــســـرح الـــكــال (ومـــســرح  نـــيــويـــورك وا
الـتـجــريـبى ومــسـرح اخلــبـز والــعـرائس الـذى
يــقــدم عــروضه فى مــيــادين وشــوارع أمــريــكـا
مـنـاهـضـًا لـلـحـروب ودويالتـهـا ومـؤيـدًا لـكـلـمـة
ــمـثـلـ يـخــبـزون اخلـبـز فى احلق. إنـهم أى ا
الــطــرقــات ويــوزعــونه عـــلى اجلــمــاهــيــر الــتى
ــــشـــــاهــــدة عــــروضـــــهم ويـــــقــــولــــون تـــــتــــحــــلـق 
جلمـهـورهم وهم يـقدمـون  اخلـبز (هـذا عـهد
ـلح عم عند الـعرب) ثم لدى عـلى العيش وا
ـســرح (الـطــبى) بــإبـداعــات روبـرت أمــريـكــا ا
ويــلـســون عـام 1944 لــلـصم والــبـكم كــدرامـات
شـفـائـية أى أن الـدرامـا الـطـبـيـة هـذه تـسـاعد
ــســار عـــلى الــشـــفــاء وتـــســاهم فى تـــوضــيـح ا
سـتقـبـلى لدى هـذه الفـئة. وشـفاء األمريـكى ا
ــعــاقــ من مــنـطــلق مــفــهــوم أن ال تــفــوتـهم ا
ـتــعـة والــفــرجـة والــوعى لـيــصــبـحــوا بـالــفـعل ا
مــشــاركــ جــادين.. ثم لــديــنـا مــســرح مــعــهـد
ـسرحيـة بقيـادة فنيـة وعلمـية لـ (جو الـفنون ا
جـوارى) American. Conservatory ومـهــمـته
ؤلـفـون الدرامـيون اجلـدد لـلسـاحة أن يقـدم ا

سرحية. ا

سـاعدت األمريكـي على االقتـراب بتجاربهم
ــســـرحــيــة من أعــظم الـــعــروض الــتى تــقــدم ا
عــلـى مــســـارح أوربــا الـــعــتـــيـــقــة بـــدًءا من عــام
1860 أمـــا فــنـــون األوبــرا فــقـــد زارت فــرقــة
أوبـــرا جــــارســــيـــا هــــذه الـــفــــرقــــة األوبـــرالــــيـــة
األسـبانية الـعريقة التى قـدمت عروضها فى
أمـــريـــكـــا عــام 1825 والـــتى قـــدمت نـــحــو 25
عـرضاً أوبراليـا للشعب األمـريكى فى سنوات
مـــتـــعــــاقـــبــــة من بـــعــــد الـــزيـــارة األولـى والـــتى
سـاهمت عروضهـا فى فتح شهيـة األمريكي
عـــلى هـــذا الـــفـن اجلـــمـــيل فـــاســـتـــقـــدمت من

إيطاليا أوبرات اشتهرت بها.
ـــســرحــيــة يــفــتــتح اإلجنــلــيــزى وعن الــفــرق ا
تـشارلز ك بفـرقته الدرامية الـتاريخية عام
1846 فى نــيـويـورك بـدرامــا ولـيم شـكــسـبـيـر

لك جون). عروفة (لواس ا ا
٤ - ويعتبر الـتطور الذى حدث بعد كل تلك
ــســـرحـــيــة الـــوافــدة إلى الــزيـــارات لـــلــفـــرق ا
ـسـرح أمــريـكــا. كـان طــبـيــعـيــاً أن يـحــدث وا
األمـــــريــــكى مـــــدين ألبـــــوين كــــبـــــيــــريـن هــــمــــا
األمريكى الـذى من أصل إيرلندى هو ديون
بـــوكــــيــــو كــــولت 1820 -1890 ثم األمــــريـــكى
يـــوجــ أونــيـل وكالهــمـــا يــطــلـق عــلــيه (أب)
ـسرح األمريـكى. ذلك ألن بوكـيو كولت فى ا
الــبــدايــات وأتى أونــيل عــلى امــتــداد الــقـرن
ـسرح ودراماتوج الـعشرين وكالهـما يكتب ا
ومــخـــرج مــســـرحى مــتـــألق. وتـــظل عالمــات
أونــيل فى قــرنــنــا الـذى انــتــهى مـنــذ ســنـوات
ية األمريكية قليلة ركيزة قويـة للدراما العا
الــتى اجــتــاحـت الــقــارة األوربــيــة بل وبــعض
ـســارح الـعــربــيـة بــدرامـاتــهـا الــطــويـلــة مـثل ا
سرح مـسرحيـة (وراء األفق) والتى قدمـها ا
صـرى فى بداية الـستيـنيـات والتى قدمت ا
عــلى مــســارح الــعــديـد مـن جـامــعــاتــنــا وفـرق
التـمـثيـل الشـبـابيـة وتـليـهـا مسـرحـية (الـقرد
كـثـيف الشـعـر) والـتى قـدمت على مـسـارحـنا
الـطـلـيـعيـة والـشـبـابـية واجلـامـعـيـة ثم (رغـبة
حتت شـجـرة الدردار ورحـلـة اللـيل الـطويل

وأخيرا. ألكترا األمريكية).
ـسـرحـية األمـريـكـية وال نـنـسى أن الـنـهضـة ا
أقـدمت على هـذا التـنوع والـتطـور والصـمود
واالنـــــتـــــعـــــاش. ألن ثـــــمـــــة إعـــــانـــــات فـــــرديــــة
ال واألعـمال إلى وشـخصـية قـدمـها رجـال ا
جـانب الـدعم الـذى تقـدمه الـدولـة وهو دعم
ـسرحى حقـيـقى ساهم فـى ازدهار األدب ا
سرحـية ولقد  جمع تبرعات والعروض ا
ــــــســــــرح ـــــــال واألعــــــمــــــال لــــــدعـم ا رجــــــال ا

ـوقف الذى أعـطى مـعنى ومـضـمونـاً جاداً ا
أثـر كـثــيـراً عــلى مـوقف األزمــة االقـتــصـاديـة
فـى ثالثــــيــــنــــيــــات الــــقــــرن انــــطالقــــاً من أن
الـكـاتـب الـدرامى مـكــلف أيـضــاً بـالــنـظـر إلى
من حـــوله لــــيـــدقق الـــنــــظـــر فى كل أحـــداث
وطـنه السياسيـة واالقتصادية واالجـتماعية
دفـعت األزمة االقـتصـادية احلـياة األمـريكـية
بالبـطالـة وانخـفاض مـستـوى معـيشـة الفرد
وهـو مـا كان من شـأنه مـسـتـقبال تـأثـيـر آخر

على حياة األدب األمريكى نفسه.
كما كون زميله األمريكى جورج بييرس بيكر
عـــام 1906 فـــصـالً لـــلــــدراســــات الــــدرامــــيـــة
بـــجــامـــعــة هـــارفــارد (مـــجــمـــوعــة 47) غـــذت
ـسـرح بـدرامـات عـلـمــيـة وعـنـد انـتـقـاله مـا ا
بــ عـامى 1925 - 1930 إلى جــــامــــعـــة يــــيل
بــنى مـــســرحــاً جــديـــداً فى اجلــامـــعــة وعــلم
كــتــابـة الــدرامــا والــتــحـقـق الـفــنى لــلــمــسـرح

والتدريبات التطبيقية.
وتـعــتــبـر أهم اإلجنــازات الـعــلــمـيــة الـدرامــيـة
األمــريــكــيـة هـى أنــهــا اعــتـمــدت بــدايــة عــلى
تـطويـر درامات اإلجنـليـزى وليم شـكسـبير -
ـسرحـية وأن الـتقـنيـة الـدراميـة فى الـفنـون ا
واعــــتــــمـــاد الــــدولــــوج جــــانـــبــــاً أســــاســـيــــا من
شهد قدمـات الدراميـة الثابـتة. وكذلك بـا ا
الـكــبـيــر (الـذروة) أو Climax بـنــظـام اتــسـاع
احلــدث ورسم وتــلــوين بــنـيــة الــشـخــصــيـات.
ــونــولــوج أى احلــوار لــلــفــرد واالحــتــفــاظ بــا
الــواحــد ولــكــنه حــوار مــطــول أو الــبــرولـوج.
وهو احلـوار ب أكـثر من شـخص والديـالوج
ــعــنـى احلــوار بــشــكل عـــام وأشــمل. ولــقــد
سـرح فى أمـريـكا من أعـمـال وليم استـفـاد ا

شكسبير فى هذا الصدد.
٢ - فرق الهواة فى أمريكا:

ـــا ال شك فـــيه أن خـــريـــجى اجلـــامـــعــات و
الـــذين تـــلــــقـــوا دراســـات عـــلـــمـــيـــة فى األدب
ـساهـماتهم سـرحى وفى إنعـاش الدراما  ا
الــبـكـر وإن كــان الـبــعض مـنـهـم قـد جلـأ إلى
االحــتـراف بـعـد عـدة مــحـاوالت فى الـطـريق
الـصـحــيح لـهـذه الــهـوايـة. ســواء بـالـدراسـات
مـارسـات الـفنـيـة والـتـنقل ـتخـصـصـة أو بـا ا
ب فـرقة مسـرحيـة وأخرى ذلك بـاإلضافة
ـــقــدمـــة بـــغـــيــة ـــعـــونـــات احلــكـــومـــيـــة ا إلى ا
اســــتـــقـــرار هـــذه الـــفـــرق وتــــنـــمـــيـــة مـــهـــارات
أفرادها والسيـر فى االجتاه الفنى والثقافى

الصحيح.
سرحية والعرائسية: ٣ - الفرق ا

ــتــحــدة كــانت هــنــاك فــرق زائــرة لــلــواليــات ا

إن حـجم الـدراســات واالجـتـهـادات الــنـشـطـة
ــبـانى فى الـتــوسع إلقــامـة (دور الــعـرض) وا
ـلــمـوس إبــان حـرب ــســرحـيــة والـنــشــاط ا ا
الـــــســــنـــــوات األربع (1861-1865) وتــــطــــويــــر
ـــســــرحى ودور اإلضـــاءة ــــعـــمــــار ا حـــركــــة ا
بـالشـموع قـبل اكتـشاف غـاز االستصـباح ثم

الكهرباء فيما بعد.
ونـحن نــعـرف أن مـيالد أول نـقـابــة لـلـفـنـانـ
ـسـرحـية فى الـعـالم ونـظـام تـنـقل الـعـروض ا
ـــــعـــــروف إلى خـــــارج مــــــســـــارح أمـــــريــــــكـــــا وا
مـــــســــرحـــــهـــــا الــــرســـــمى بـــــاسم RODA وأن
اســتــنـــبــاط فــكــرة الــبــطل HERO أو الــنــجم
بــلـغــتــنــا الــعـربــيــة قــد أخــذ أشـكــاالً مــتــعـددة

لسياسة موجودة..!?
ـة ولــقــد تــأثــرت الـثــقــافــة األمــريــكــيــة الــقــد
: الــفـرنــســيـة واألســبــانـيــة (ظــهـرت بـثــقــافـتــ
ـكسيك عام بـعض  العروض عـلى عربة فى ا
1538 أيـــام الــــهـــنــــود احلـــمــــر) كـــمــــا كـــان أول
ـكــسـيك اجلـديـدة عـام عــرض مـسـرحى فى ا
ـسـرح بـدءًا 1598 بـعـدهـا انـتــشـرت ظـاهـرة ا
مـن عــام 1610 والــتى أضــافت مـــعــهــا نــفــوس
األمـريكي من جـراء حتكم اإلجنليـز بناصية
ــــســــرح والــــدرامـــا حــــتـى عـــرض بــــنــــيــــامـــ ا
كـــولـــومـــان 1747-1673 أحـــد طالب جـــامـــعـــة
"Gustavus Vasa” هارفارد مسـرحية بعنوان
بــاجلـهــود األمـريــكـيــة اخلـالــصـة ثم اســتـطـاع
األمــريــكى ريــتـشــارد هــانــتــر أن يـحــصل عــلى
ــســرحى تــصــريح حـــكــومى إلقــامــة عـــرضه ا
عـام 1702 فى نـيـويـورك الـذى كـان تـعـدادها
ــا أعـــاق اســـتـــمــرار آنـــذاك 4436 نـــســـمـــة 

سرحية لفترة طويلة.!? ا
إال أن عـام 1766 يـسـجل افـتـتـاح أول مـسرح
أمــريــكى يــعــمل بــصــفــة يــومــيــة اســتــمــراريــة
Southwark Theatre وفى فن البـاليه يقدم
الـــفـــرنــسـى ألــكـــســـنـــدر بالســـيـــد عــام 1792
عنون (قـناص الطيور) ببطولة أول عرضه ا

راقص باليه أمريكى (دون دوراجن).
ولـقـد أصـبـح الـتـقـدم األمــريـكى فى الـدرامـا
ـسرح بـصورة مفـاجئـة واضحـاً جلـيا حتى وا
عـام 1800. إذ لم يــكـن بــالــقــارة األمــريــكــيــة
الـواسـعة أكـثر من 150 دار عرض مـسرحى
ـــــســــــارح فى وفـى عـــــام 1885 وصـل عـــــدد ا
3500 مـــديـــنــة أمـــريـــكـــيــة إلى 5000 مــســرح
ـــــثل أمـــــريــــكى يــــؤدى درامـــــاتــــهــــا 70000 
ويــعـــود هـــذا الــتـــقــدم إلـى عــدة اهـــتــمـــامــات

حكومية وفردية تتمثل فى اجلهود التالية:
نهج العلمى للدرامات األمريكية: ١ - ا

لقد افتـتح األمريكى (جو هوارد الوسون) -
أحـــد كُــتـــاب الــنـــظـــريــات الـــدرامــيـــة إلرســاء
الـــقـــواعـــد الــعـــلـــمــيـــة لـــلــدرامـــا فى الـــعـــصــر
احلــــديـث فى مــــحــــاولــــة حلــــمــــايــــة األســــرة
األمـريـكـيـة من مـوجـات اخلـوف الـتى طـرأت
تـمـثلـة فى مـوجة عـلى احليـاة األمـريكـيـة وا
ـــــــكــــــــارثـــــــيــــــــة - عـــــــارضـــــــا أحــــــــداث بالده ا
وأحـــــاســـــيــــــسه الـــــتـى هى أحـــــاســـــيـس بالده
وشـعــبه مــسـخـرا صــراع الـدرامــا خلـدمــتـهـا
وإبــرازهـــا وهـــو مـــا نـــطـــلق عـــلـــيه فى عـــالم
الـــدرامــا (الـــفــعـــلــيـــة) أى أن يــجـــعل الــشىء
ــعـاصــر له واحملـيط بـه شـيـئــاً فـعــلـيــاً يـقـبل ا
ـسرح. هـذه الـفعـلـية احلـقـيقـة عـلى خـشبـة ا
الـتى تشـحذ أحاسـيس اجلمـاهيـر الستـقبال
احلـــدث احلـى ومن ثم تـــتـــفـــاعل مـــعـه بـــعــد

ذلك.
وقــد تــلـخــصت جــهــود الوسـون الــدرامى فى
وقف مجتمعه اتخاذ موقف مواجه ومضاد 
ــــلئ بـــالــــشـــوائـب آنـــذاك هـــذا األمـــريــــكى ا

 اليا كازان

 خريجو األدب
سرحى ا

أنعشوا الدراما
ساهمتهم
الطازجة

ـسرحى ولكنه لو تعامل ـثابة قائد لألوركستـرا لكل عناصر العرض ا > اخملـرج ينبغى أن يكون 
مـع هذه الـعنـاصر جـميـعاً كـمادة خـام يـعاد تـشكـيلـها فـإنه بذلك يـفـتقـد أهم شىء فى العـملـية
ـسرحـية وهو أنه أيـا كانت قوة الـتأثيـر فى رؤياه فـإنها لن تـبزغ إلى احليـاة إال من خالل العمل ا

سرحية. صمم وكل من يدخل فى العملية ا اخلالق للممثل وا 12
äÉbO 3 

سرحي جريدة كل ا

سرحية لألطفال. شاركة عدد من العروض ا هرجان األول لثقافة الطفل بالسعودية  اضى فعاليات ا > انتهت مساء اخلميس ا

12 من   مايو 2008  العدد 44

 مسرح الهواة مازال بخير
عروض اجلمعيات الثقافية تتألق 

سرحى احلادى عشر باإلسماعيلية هرجان ا 2-2فى ا

شـهـد الـذى نرى فـيه (جـمـيـلة) تـسـتـعد فى فى ذلـك ا
ـا سيحدث تلك ليلة عـرسها بيـنما الكورس يـتنبأ 
لحمية لم تضف جديدا إلى العرض القائم المح ا ا
عـــلى تـــقـــد األحـــداث ولـــيـس الـــقـــائم عـــلى احلـــكى
اخلـارجى  وهـذا ال يـتـطـلب مـثـل تـلك االسـتـخـدامات
..   مــســـألــة الـــتـــطــريب الـــتى نـالحــظـــهــا فـى الــغـــنــاء
ـســرحـيــة مـســألــة يـنــبـغى ـســتـخــدم فى عــروضـنــا ا ا
إعــادة الــنــظـــر فــيــهــا ألن الـــتــطــريب يـــضــعف رســالــة
سرحى وال ينسجم مع نسيجه العام وتلك العرض ا
الـنقـطة الـتى يقع فـيهـا كـثيـر من اخملرجـ وقع فيـها
مـخرج هـذا العـرض بصـرف النـظر عن جـمال صوت
ــطــرب الــذى غـنى كــلــمــات (سـيــد سالمــة) وأحلـان ا

(وليد خلف).
لــقــد قــدم هــذا الــعــرض فــريــقــا مــتــمــاســكــا وجــادا من
ــمــثــلــ الــذين رأيت مــعــظــمــهم فى عــروض ســابــقــة ا
ـلـكون الـقـدرة عـلى الـوقـوف على وكـلهـم بال استـثـنـاء 
سرح والتـفاوت فى األداء فيما بـينهم يتوقف خـشبة ا
عــــلـى اخـــتـالف وتـــبــــاين طــــبــــيـــعــــة كل شــــخــــصـــيــــة عن
ـوهـوبة مـثـلة ا الـشخـصـية األخـرى ولـقد اسـتـطـاعت ا
(وفــاء عــبـــد الــســمـــيع) أن تــؤدى بـال انــفــعـــال وقــدمت
شخصية (جميلة) بـشكل بسيط جدا فكنا نشعر معها
ـة وكـلـها ـعـانـاة واخلـوف واإلحـسـاس بـالـهـز بـحـجم ا
مـشـاعـر مـتـبايـنـة تـتـمـيز بـهـا شـخـصـيتـهـا .. وكـان عـبد
الـنـاصـر ربيـع فى شخـصـيـة (هـمام) مـؤثـرا خـاصة فى
ـشاهـد الـتى يكـشف فـيهـا ضـعفه أمـام  (جـميـلة) تـلك ا
وهو طريد اجلبل وكذلك محمد عبد الفتاح الذى قام
بـــــــدور (زهـــــــران) وعـالء عـــــــبـــــــد احلى الـــــــذى أدى دور
(بــدران) وإســمـــاعــيل عــبـــد احلــمــيـــد فى دور (صــالح)
وســحـر هالل فى دور(اجلــدة) وفـاطـمــة يـحـيى فى دور

ن نور فى دور (مسعود) .          (مسعدة) وأ
ــواجـهــة الـطــغـاة عــنـدمــا تـكــون الـقــوة مـطــلـبــا مـلــحـا 
فـالبــد أن نـــزيـح عن أنـــفـــســـنــا عـــمـــة االســـتـــسالم فى

عرض ( العمة والعصايا).
ــــســــرحى الــــشــــاب (خــــالــــد  أتــــابـع أعــــمــــال اخملــــرج ا
ــتــمـــيــز (الــطــوق الــعــيـــســوى) مــنــذ أن قـــدم عــرضه ا
واألسورة) إعـدادا عن روايـة الـكاتـب (يحـيى الـطـاهر
عــبـــد الــله) وعــرضه الـــثــانى الــذى قــدمـه الــعــام قــبل
ـاضى إعـدادا - أيـضـا - عن روايـة جنـيب مـحـفـوظ ا
(احلرافـيش) والـعـرض الـثـالث (األخـوة كـارامازوف)
الـذى قدمه إعدادا عن روايـة الكاتب الـروسى اخلالد
ـــاضى.                 (ديـــســـتـــوفـــســـكـى ) فى الـــعـــام ا
وكــنـت أالحظ أن اخملـــرج (خـــالـــد الـــعـــيــســـوى) مـــولع
ــعــدة عن نـصــوص أدبــيـة  بــالــلـجــوء إلى الــنــصـوص ا
ــا قـبــلــنــا جتــربـة أو فــتــســاءلت : عن ســر ولــعه !? ر
جتربت فى هذا االجتاه لكن أن تصبح كل التجارب

إعدادا!! فهذا ما دعانا من قبل إلى طرح السؤال .
 وبشـكل عـام أنـا لـست ضـد اإلعـداد عن وسـيط آخر
سرح فـكم من الروايات تسـتحق أن تُقدم على غـير ا
خــشـبـته لــقـدرتـهـا عــلى تـقـد أحـداث درامــيـة حـيـة
وشــخـوص مـسـرحـيــة غـنـيـة لـكن األمــر يـتـطـلب وعـيـا
سرحى ذاته ُـعد ووعـيا بطـبيعـة العـمل ا كـبيرا من ا
ووعـيا بطـبيعـة اختالف الـبناء بـ النوعـ قلت هذا
الكالم للـمخـرج (خالـد العـيسوى) لـكى يبـتعـد قليال -
لــبــعض الــوقت - عـن هــذا االجتــاه ويــبــحث عن نص
مــسـرحى مـكـتـوب خــصـيـصـا لـلـمــسـرح لـكى يـبـرز من
خاللـه أدواته ولـكـى يُـجــرب قـدراتـه  ولـكى يــكــتـشف
وعــيه الــذى ال أشك فــيه أبــدا بل عــلـى الـعــكس أرى
ـعـجـبـ بــأعـمـاله وبـقــدرته عـلى جتـمـيع نـفـسـى من ا
عـدد كبير من األفـراد وقدرته على جتـييش اجليوش
!!  ورأيـــته قـــد اســـتــجـــاب لـــدعـــوتى حـــ أقــدم عـــلى
إخــراج عـمل مــســرحى لــلـكــاتب الــبـورســعــيـدى (رجب
سـليم) وهو نص (العمـة والعصاية) ولـكن مشكلة هذا
الــنص أنه أهــدر تــلك اإلمــكــانــيــات الــتى يــتــمــتـع بــهـا
ــصـراويــة ألنــهـا من الــفــرق الـتى فــريق عـمـل فـرقــة ا
مـثل باعـتباره عـنصـرا فاعال وأسـاسيا تعتـمد عـلى ا
ـسـرحى أهـدر حق هـؤالء حـ اسـتـعـان فى الــعـمل ا
بنص يقدم شخصـيت فقط هما: (الزوج والزوجة)

ـقال السـابق حول العروض ا قـدمناه فى ا استكـماال 
ـسـرحى احلـادى ـهــرجـان ا ــشـاركـة فى ا ـسـرحـيـة ا ا
عـشر لـفـرق الـهـواة بـاجلـمـعيـات الـثـقـافـيـة الـذى أقيم
فـى اإلســــمـــــاعـــــيـــــلــــيـــــة فـى الــــفـــــتـــــرة من  14 إلى19
أبـريل  2008 نـتـعرض هـنـا لـثالثـة عروض مـسـرحـية
مــتــمــيــزة من عــروضه وكــنــا قــد تــعــرضــنــا فـى مــقـال
سـابق إلى عـرضـ آخـرين هـمـا (يـابـهـيـة وخـبريـنى)
و(شــكــلـهــا بــاظت) .. واآلن نــتـعــرض لــعـروض : "لــيــلـة
عرس زهران" "العمة والعصايا" "حصاد الشك" .   

 اجلميع يدفعون الثمن فى (ليلة عرس زهران)   !!
فـى لـيـلــة عـرس زهــران يـدفع اجلــمـيع ثــمن تـمــسـكـهم
بـأخـذ الثـأر فـهم ال يـستـطـيعـون الـتخـلص من الـتاريخ
شـحـون باخلـوف يبـدون أمامـنا ـفعم بـالكـراهيـة وا ا
عــائـلــة واحــدة لـكـن الـثــأر فــرقـهم وجــعــلـهـم يـظــهـرون
أمامـنا كـالغربـاء اجلدة وابنـتها مـسعدة تـدفع اجلميع
إلى حــلــبـــة االنــتــقــام فـــتــقــوم بـــقــتل زهــران فـى لــيــلــة
عـرسه أخـذا بـثأر ولـدهـا الـذى قتـله أبـو جـميـلـة التى
حتب زهـران  تـقـتـله بنـفـسـها حـ تـدفع الـسـك فى
ظـهره بعـد أن قيـدته ابنـتها (مـسعـدة) وعلى اجلانب
ـــطــارد فى اجلـــبل وكــان مـــحــبــا اآلخــر نــرى هـــمــام ا
جلـمـيلـة إال أن الـثأر دفـعه لـلـعيش بـعـيدا فـاتـخذ من
اجلبل مـأوى ومكـانا وابـتعـد نهـائيـا عن البـلدة وعن
جـمـيــلـة حـتى ال يــضـعف أمـامــهـا ألنه يـعـشــقـهـا وهـو
يـعلم جيدا أن أباه قـتل أبو جميـلة ومن ثم فإن هناك
ثـارا سوف يـتحـقق فى يوم من األيـام وخال جـميـلة -
نـفــسـهـا - قـتل أبـو تـمــام وزهـران هـذا الـذى قـتل فى
طـارد. وكما ترى فإن لـيلة عرسه هـو ابن عم همام ا
الـكل عائلـة واحدة صـارت مجرد أشالء لـعائـلة قتـلها
الـثأر وقـتلـها اخلـوف كل هذا يـحـدث بيـنمـا الغـرباء
يـتـرصـدون بـقـريـتـهم فـمن إذن سـيـدفع عـنـهـا اخلـطـر
ؤلف ?!! بهذا الـسؤال يـتضح أن الرؤيـة التى قدمـها ا
لـــهــــا بـــعـــد ســـيـــاسـى يـــدخل فـى تـــنـــاص مع  أحـــداث
مـــشــابـــهــة يـــطــرحـــهــا الـــواقع الـــعــربى اآلن .. وهـــنــاك
عـبارات كـثيـرة فى الـنص تشـير إلى هـذا الـبعـد منـها
ـثال عـبـارة جـمـيـلـة حـ تـقـول : ( الـبـلد عـلى سـبيـل ا
ـطـاريـد ه وا كالتـهــا مـيـته فى جـلـدهــا .. الـتـار من 
ـة تـالــته بـلـد اخلـوف ه تـانـيــة واألغـراب من  من 
ماليهـا بينخـر فيها كـيف السوس وبيـاكل فى أبدانها

كيف الوبا ) ..
ومـخـرج هـذا العـرض (أحـمـد شحـاتـة) اكتـفى بـتـقد
األحـداث بـاعـتـبـارهـا حـكـايـة يـرويـهـا الـراوى الـذى لم
يـسـتـطع فى نـهـايـة الـعـرض أن يـجـد لـهـا نـهـايـة كـمـا
يـقـول لـلـجـمـهـور بـشـكل مـبـاشـر ولم يـجـهـد نـفـسه فى
تــقــد تــفــســـيــر يــبــلــور تــلك الـــفــكــرة ويــخــرجــهــا من
فـهوم الـثأر وما خصوصـيتـها ومن الـدائرة الـضيقـة 
ـــارســات وحــيـل لــكى تـــصــبـح أكــثــر يــتـــعــلـق به من 
اتــســـاعــا وشــمـــوال وتــعـــبــيــرا عـن واقــعــنـــا احلــالى -
بــالـــفــعل -  حــيـث إنــنــا فى خـــطــر أمــام الـــغــربــاء فى
الـوقت الــذى نـتــنـاحــر فـيه فــيـمــا بـيــنـنــا دون مـراعـاة
لـلخـطـر الـذى يـحـيط بـنا .. واخملـرج (أحـمـد شـحـاتة)
ــلــكــون الــقــدرة عـلى من اخملــرجــ الــشــبـاب الــذين 
تقد عروض ملتزمة وجميلة وتتوافر فيها عناصر
سـرحية التى هى أساس أى عمل مسرحى الفرجة ا
صـادق يــريـد أن يـتـواصل مع جـمـهـوره وهـو فى هـذا
العـمل يضيف إلـى رصيد جتـاربه عمال جـديدا يقف
جـنبا إلى جنب عمـله السابق (حلم السـلطنة) وألننى
أعـلم مدى صدقه وأعرف إمـكانياته الـفنية أقول له
: لقـد كانت مـعاجلـتك للـنص الذى كـتبه (مـحمـد عبد
الـله) قـاصـرة ومـكـتـفـيـة بـالـبـعـد احلـكـائى فـقط دون
االهــتـمـام بــالـوصـول إلـى داللـة - عن طـريـق تـوظـيف
سرحيـة - تفصح عن واقعنا اآلنى والنص األدوات ا
ــكــتــوب كــان يــســعـى إلى حتــقــيق تــلك الــرغــبــة .     ا
الـديـكور الـذى صـمـمه (مـحمـد طه) كـان الفـتا إال أن
بعض عـناصـره لم توظف بـشـكل فنى فـالتـمثـيل يدور
غـارة فى اجلبل الـكبـير - فى معـظمه-  أمـام فتـحـة ا
ـسـرح اعـتـمـادا عـلى الـذى صـمم فى خـلـفـيـة خـشـبـة ا
خامـة اخليش وبـشكل مـوحى جدا وجمـيل فى نفس
ـسرح الوقت لـكن ثبـات بـعض القـطع عـلى خشـبة ا

مـثل رايـة االسـتـسالم فى مـشـهـد يـوحى بـذلك ومرة
نــراهـــا تـــشــيـــر إلى جـــنــازة مـــســـعــود .. وهـــكـــذا تــلك
ـفـردات لــتـعــطى أكـثـر احملـاوالت فى تــوظـيف بـعـض ا
من داللــة تـعـد مـن األمـور الـتى حتــسب لـلــمـخـرج ألن
اخملــــرج اجلــــيـــد هــــو الــــذى يـــعــــطى خلــــيــــاله فــــرصـــة
االنـطالق فال يـستـسـلم للـكـسل أبـدا.. ومن العـنـاصر
التى جاءت بـال أهميـة - من الناحـية الدرامـية - تلك
الــرقــصــات الــتى وضـعــهــا اخملــرج فى نــهــايــة عـرضه
فـوجودهـا لم يُـشـر إلى شىء محـدد ومن األمـور التى
آخــــذهــــا عـــــلى هــــذا الـــــعــــرض أن اخملــــرج حــــاول أن
ـلــحـمــيــة لـيــوظـفــهـا فى يـســتــلـهم بــعض عــنـاصــر من ا
عــرض لــيس مـــلــحــمــيــا فــنـــراه يــلــجــأ إلى الــراوى أو
الـشـاعــر أبـو ربـابـة لـيـقـدم لــنـا احلـكـايـة فى حـ أن
وجـوده كـان رهـيـنــا بـالـبـدايـة فــقط ولم نـره بـعـد ذلك
ـشـاهـد أثـر أبـدا واسـتـخـدامه لـلـكـورس فى بـعض ا
تأثـيرا بـالغـا علـى أداء الشـخصـية الـرئيـسيـة وخاصة

أدى إلى عــدم تــوظــيــفــهــا فى مــعــظـم أجــزاء الــعـرض
ـوجودتـ على جـانبى ومشـاهده خـاصة الـقطعـت ا
ــســرح : األولى : وتــمــثل مــنـزل اجلــدة وهى خــشــبــة ا
قطـعة خـشبـية بهـا باب لـلدخـول واخلروج إلى الـبيت
والــثـانـيـة عــلى الـيـســار وهى عـبـارة عن ســاقـيـة . لـقـد
ــا قــلل من جــاءا - مـــعــا - مــجــرد مـــنــظــر فــقـط !! 
أهــمــيــتــهــمـــا وعــطل وظــيــفــتـــهــمــا . واخملــرج (أحــمــد
ـلك الـقـدرة عـلى تـوظـيف احلـركـة إلعـطـاء شـحـاته) 
ـشـاهـد عـلـى الـتـعـرف عـلى داللـة تـعـبــيـريـة تـسـاعــد ا
ـشــهـد وتـســاعـده - كــذلك - لـلــوصـول إلى طـبــيـعــة ا
ــعـنى ولــقـد اســتـخــدم الـقــمـاش األبـيـض الـذى أخـذ ا
شكل (تلفيعـة) فى أكثر من صورة فمرة نراها مجرد
( تــلـفـيـعــة) حـول الـرقـبــة تـقى من بـرد الــشـتـاء ومـرة
نــراهــا كــفــنــا فى مــشــهــد حــمل الــكــفـن ومــرة نــراهـا
ارسة القوة فى مشهد وسيلة للتعبير عن العنف و
شـد الـرقـبـة بـاسـتـخـدامهـا ومـرة أخـرى نـراهـا تـرتـفع

هرجان   عروض متميزة فى ا

 الهواة يطرحون أفكارهم بجرأة

 مخرج «ليلة عرس زهران» لم يستطع
تفسير مفهوم الثأر!
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> كـان تأثـير أنـطوان وسـتانسـيالفسـكى بطـيئـاً فى إجنلـترا حيث أسس ج -
ستقل فى سنة 1891 مـقتدياً بأنطوان دون أن يحقق سرح ا كـنت جريدة ا

نفس النجاح.

سرحية العربية بفضاءات حدائق احلسينى خالل العام اجلارى. سرحية باألردن قررت إقامة مهرجانها األول للفرق ا > فرقة طقوسى ا

سرحي جريدة كل ا
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ورعـايــة عــمــيــد الــكـلــيــة (د. طــارق عــز الـديـن) ضـمن
ـسرحـية لـكـليـات اجلامـعة فعـالـيات مـسابـقة الـفـنون ا
ــســـابــقـــة الــثــانـــيــة عــلى مـــدى عــامــ /2008 وهى ا
2007 وبــرعــايــة رئــيـس اجلــامــعــة األســتــاذ الــدكــتــور
(فوزى عـلـى تركـى) ونائـب رئـيس اجلـامعـة (د. صالح
الـــدين حــمـــامـــة) يــبـــدأ الــعـــرض بـــالــصـــور احلــركـــيــة
بـــالــتـــشــخـــيص احلــركـى حلــركــة الـــزحــام فـى الــشــارع
ـغـلـوب على وبـفعـل صدم الـسـيـارة لـلمـوظف الـبـائس ا

أمره دنيا وآخره بقانون «هيال .. هوبّا».
ـــســرحى الــفـــقــيــر أبـــلغ تــعــبـــيــر فــنى هــذا الــعــرض ا
ـسرح فى اجلـامعات وفى مسـرحى يصلح لـعروض ا
فـرق الــهـواة فـبــعض احلـبـال والــشـرائط الـبـالسـتـيـة
لونة وبسلم مزدوج وقطعة قماش وبعض الالفتات ا
ـتـحـركـة تـشـكـلـت الـلـوحـات عـبـر احلـركة الـبـسـيـطـة ا
ــتــدفـــقــة بــطــاقــات شــبــاب اإليــقــاعــيـــة الــرشــيــقــة وا
هارة البدنية مع مثل الرياضـ ذووى اللياقة وا ا
تميز بعـضهم فى أدوارهم مثل (محمد عرفات: دور
الــزوج الـقــتــيل - هــنـد ســعــد: دور الـزوجــة - أحــمـد
ــرابـيـة) عـبــد الـســمـيع: الــطـبــيب - هـايــدى فـوزى: ا
اســــتـــطــــاع اخملـــرج حـــسـن فـــرو تــــوظـــيف الــــطـــاقـــات
الــتـــعــبــيــريــة اجلــســـديــة فى تــشــكـــيالت تــنــوعت بــ
فتوح والتكوين اإلشعاعى غلق والتكوين ا التكوين ا
اعتمـادا على مـصاحـبات إيـقاعيـة أو غنـائيـة ألشعار
إبـراهـيم الـرفـاعى - مـديـر ثـقـافـة كفـر الـشـيخ - مع
رؤيـة تـشـكـيـلـيـة بـسـيـطـة وشـديـدة الـبالغـة له أيـضـاً.
ــصـرى لـيــؤكــد الــعــرض فى الــنــهــايــة عــلى خــطــاب ا
ن أتـــكـــلـم الـــيـــوم.. فـــالـــنـــاس صـــامـــتــون» » : الـــقـــد
لــيـنــقــضه فى الــنـهــايــة عـبــر صــوت مـتــمــرد مـعــاصـر
ا ال..? عـسى أن يصل صوتنا يصرخ «ال.. وال!! ور
إلى أعماق النفس فيـلمس أوتار القلب.. علنا نصنع

الغد».
ـــا تــصـــنــعه ومع أن الـــغــد ال تـــصــنـــعه الـــكــلـــمــات وإ
ـا - إال أن عـرضـا األفـعــال اجملـسـدة لـلـكــلـمـات - ر
ـســرحــيـة كــهـذا جــديــر بــأن يـغــيــر صـورة الــعــروض ا
الـقـادمة لـكلـيـات جامـعـة كفـر الشـيخ الـوليـدة إذا ما
ـسئـول عن األنشـطة الـفنـية فى اجلـامعة وفى دقق ا
الكـلـيـات فى اخـتـيـار مخـرجـ شـبـان ألـقوا بـحـقـيـبة
أرسطـو وراء ظهـورهم وتـمردوا عـلى طرائـق التـعبـير
التقـليدى والـنصوص الـراكدة التى تـصور الريف فى
عـصــر مــا قــبل 1952 فى الــوقـت الــذى حتــفل فــيه
ـعـاصرة ـسـرحـيـة بـالـعديـد مـن الـنـصـوص ا احلـيـاة ا
ــديــنــة أو احلــيــاة فى الــريف الــتى تــتــعــرض لــواقـع ا
ــــــصـــــــرى بـــــــعــــــد 1973 ومـــــــا جــــــرى مـن حتــــــوالت ا
اقتـصاديـة وسيـاسيـة واجتـماعـية وثـقافـية ومـا أكثر
تــلك الـــنــصـــوص فــيــمـــا صــدر فى مــطـــبــوعــات إدارة
سـرح بهـيئـة قصور الـثقـافة وهى نـصوص تـكشف ا
عن ســوء قــانــون (هـيـال .. هـوبــا)ّ وتــعــرى ســيــاسـات
(هـــيال.. هـــوبّــا) وحتـض عــلـى رفض حـــيــاة (هـــيال..
هـوبّا) هذا إذا علمـنا أن أساتذة اجلـامعات وطالبها

هم اآلن ضد ثقافة الـ (هيال.. هوبّا).

ـكـنك أن تــسـمع وتـرى مـا ال عـ رأت فـى الـشـارع 
وال أذن سـمـعت فى الـشـارع ترى احلـقـيـقـة واضـحة
ـارسات الـنـاس أقـواالً وأفعـاالً تـعكس جـليـة تـرمى 

ارسات النظام وآلياته عليهم.
ـصرى فـى القـرن احلادى والـعشـرين ترى فى الـشارع ا
ـة والرومـان وتـرى جـمال خـلفه رجل الـفـراعـنة والـبـطـا
وحلية خلفها رجل ونـقابا خلفه مجهول جسد أو جسد
ـصـرى تـرى العـثـمـانـيـ كـمـا ترى مـجـّهل فى الـشـارع ا
ــمـالـيـك وتـرى األنـدلــسـيـ وتــرى الـتــتـار خـلــيـطـا من ا
ـنـقرضـة مـازالت تعـيش بـيـننـا. الـعبث بـعـينه األجنـاس ا
ــصــرى فى الـــقــرن احلــادى والـــعــشــرين. فى الــشـــارع ا
ـــصـــرى (مـــول بـــشـــرى) يـــحـــوى كل صـــنـــوف الـــشـــارع ا
الــــبــــشـــر كـل صــــنــــوف األزيــــاء كل صــــنــــوف األشــــيـــاء
. واألقـوال واألفعـال: اخلـارج والـبذ مـنـهـا وغيـر الـبذ
صرى (زيطة) تشكيلية سمعية مرئية تتداخل الشارع ا
األمـاكن وتـتداخل الـعـصـور وتـتداخل األزمـنـة وتـتداخل
األنـظـمـة وتـتـزاحم األدوات والـوسـائل لـتـشـكل مـجـتـمـعًا
ـبـدع أو اإلعالمى أو الـعالم ـفكـر أو ا عـبثـيـاً بـحث فه ا
ذو الـــضــــمــــيـــر عـن مــــنـــطـق عـــقــــلى دون جــــدوى!! ومن
ـبدع الذين أجـهدوا أنفسـهم - وهم ثلة من األول ا
ونـــفـــر من اآلخـــرين - بـــحـــثـــا عـن مـــنـــطق فى الـــشـــارع
ـصـرى الـعـبـثى كـان د. صـالح سـعـد الـذى راح يـسوح ا
ـتداخـلة صـرى متـأمال ومحـلال للـصور ا فى الشـارع ا
والــثـقـافـات احلـداثـيـة ومـا بـعــد احلـداثـيـة الـتى تـمـتـطى
عربات الكارو وتسوق احلمير وتطرب بنشاز نغمات أو
شذرات أنغام أو أشباه أنـغام ألغان مبتورة أو تشنجات
مـوتــورة يــسـيــر أصــحـابــهــا أو تـابــعــوهـا مــغــيـبــ بــفـعل
ـــارين ويـــغـــتــاب (نص) أو بـــفــعـل (فص) يـــتـــخــبـط فى ا
ــارات وال تـرتــفع عـيــنـاه عـن عـورة جتــاوزته فى اجتـاه ا
تـربص بخلق الـله نساء ورجاال بـينما ـسيره ا معاكس 
فمه يـتمتم ويغمغم بغـمغمات تعويذة استـتابية مشفوعة
ـثـابـة قـرار فى آخـرهـا بـجـمـلـة صـريـحـة واضـحـة هى 
يـحدد مصـير من اغـتابهـا قوال ونـظرا وعنـدها يواصل
السـير متـفرسا متـحفزا للـظفر بـصيد جديـد وما أكثر
ما يجـد فما أكثـر الهائـم على وجـوههم فى الشوارع
ركبـات القرن زدحـمة بـالبشـر وبالـدواب و ـيادين ا وا
األول الـهجـرى ومركـبـات القـرن الـتاسع عـشـر وما أكـثر
احلوادث الـتى تشكل نـكبـات تقع من جـراء طيش شاب
طـفـيلى أو من جـراء عـجـلـة رجل أعمـال يـسـارع الزمن
حـتى ليتـمنى أن تكـون لسـيارته الفـارهة سرعـة الضوء
حـــتـى يـــحـــوز أكـــبـــر قـــدر مـن غـــنـــائم اخلـــصـــخـــصـــة أو
ـــصــمـــصــة ويـــســتـــحــوذ عـــلى أكـــبــر قـــدر من الـــكــسب ا
ـضـاربـة أو ـشـروع بـالـســمـسـرة أو بـا ـشـروع أو غــيـر ا ا
مارسات زايدات على األرض والـعرض وبالتزلف وا با
شـروعة متقنعـاً خلف حلية أو عباءة ـشروعة وغير ا ا
سواك مهروال أو مندفعا سبحة ومـسلحًا  متدرعا 
بــســيــارته شــاقــا زحــام الــنــاس حــتى لــتــتــطــايــر أتــربـة
الـــشـــوارع من ســـرعــة مـــركـــبــتـه ويــفـــر الـــهـــواء من أمــام
سيارته مـغلقة الـنوافذ حـتى ال تزعجه همـهمات اخللق
ــتـضـاربــة الـنـبــرات وال تـعــطل وصـول الـتــراتـيل أو مـا ا
شاء له سـمـاعه إلى أذنـيه وهنـا تـقع الواقـعـة على رأس
مار فـقيـر غيـبته هـموم احلـصول عـلى رغيف اخلـبز أو
ـرتب مـحـدود الـدواء أو تـدبـيــر أمـور  مـعـيـشـة أسـرته 

ـتـشظى - الـقائم تـنتـهى الـقصـة وهكـذا بـدأ احلدث ا
عــــلى صــــور خـــاطــــفـــة ومــــتــــجـــاورة وأرابــــيــــســـكــــيـــة أو
ـهاد مـوزايـيـكـية - بـعـد ذلك الـذى عـرضنـاه فى هـذا ا
الــسـردى الــتـلــخـيص - بــدأ احلــدث من أرمـلــة الـرجل
الـقـتـيل حتت عـجالت الـتـاجـر الـطـفـيـلى أو الـسـمـسـار
أمـام احملكـمـة التى أعـمـلت فى القـضـية قـانـون (هيال
.. هوبّا) واستناد حكمهـا بتغرم القتيل تعويضاً للقاتل

بشهادة شهود (هيال هوبّا) .
يـــبــــدأ الـــعــــرض الـــذى قـــدمـه طالب كـــلــــيـــة الـــتــــربـــيـــة
الـريـاضـيـة بـجـامعـة كـفـر الـشـيخ بـإخـراج (حـسن فرو)

مــصـــاب بــداء فــقــد الـــصــرف حــتى أنـه ال يــقــوى عــلى
ــواصالت وهــو فى غــيــبــوبــة الــوفــاء بــأجــرة الــســكـن وا
حـــضـــوره تــلـك يــعـــبـــر الــشـــارع فـــتــدهـــمه ســـيـــارة الــبك
ـزايـدة أو الـطــفـيـلى احلــائـز المــتـيـاز اخلــصـخـصــة أو ا

ضاربة. السمسرة أو ا
تـــلك هى جــذور احلـــدث الــدرامـى الــذى بــنـى عــلـــيــهــا
ــابـــعــد صـــالح ســعـــد شـــجــرة ارجتـــالــيـــته الـــدرامــيـــة ا
ــفــكــكــة لــلـــنــسق االجــتــمــاعى وخلــطــاب احلــداثــيــة (ا
تـربـعة ومن االقتـصـاد والسـيـاسـة للـنـخـبة الـطـفيـلـيـة ا
عـلوم أن احلـدث الدرامى - إن وجـد - يبـدأ بعد أن ΩÓ°S ø°ù^◊G ƒHCG  .Oا
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وعــرض ال تـنـتــظـر إنه مـتــأخـر جـدا لــلـيـنـور
ــاك بــلـــومــ فـــيــلـــد وعــرض ذم.. لـــلــورا إ
ونوفـمبـر أحمـر .. ديسـمبـر أبيض لـبنـيلوب

برينتس ...
هـرجان مجمـوعة من اخملرج وقـد قدم ا
الــــواعـــــديـن من أمـــــثـــــال جــــوردانـــــا زيـــــلــــدن
وكريـسـتوفـر هـولز وكـينـى واد مارشـيل وهو
مـخـرج صـاعـد فى الـعـشـريـنـيـات من عـمـره
يـــخـــطـــو بــخـــطى ثـــابـــتـــة من خالل مـــســارح
ـــثـل ومـــطــــرب وراقص نــــيـــويــــورك وهــــو 
بجـانب كـونه اخملـرج.. ويعـول عـليه كـثـيرون
ــــتــــحـــدة ـــســــرحــــيــــ فى الــــواليـــات ا مـن ا
ــســرحى األمــريــكــيـــة  أن يــكــون قــائــدهــا ا
الـــقــادم لـــنــظـــرته الـــتـــطــوريـــة وجتـــدد ســيل
ـــســـتـــمــر.. ومـــارى لـى كـــيـــلـــرمــان أفـــكـــاره ا
وجـاسون وايس وهـو عـاشق للـمسـرح يجـيد
سـرحى بـشـكل جيـد ويـحاول بـنـاء الهـيـكل ا
دائــمـــا اســـتـــثــمـــار كـــونه دارســـاً لـــلــهـــنـــدســة
ــعـمــاريـة واإلنــشـائــيــة بـحــكم أنه مـهــنـدس ا
سرح وهو مدنى ضل طريقه مـتعمدا إلى ا
اســتـرالى اجلـنـسـيـة ويــعـمل مـا بـ مـسـارح
اسـتــرالـيــا واجنـلــتــرا وديـفــيـد شــيـبــارد وهـو
صـاحب نظرة إبداعـية خاصة مـستمدة من
كــونه فــنــانــاً تــشــكــيــلــيــاً مــتــمــيــزاً أقــام عــدة
معارض نـاجحة فـى بريطـانيا وأمـريكا وقد
حـاز مــؤخــرا عــلى ثــقــة أحـد أكــبــر مــنــتـجى
بـرودواى ويعـد مـعـهم اآلن لـعـرض مـسرحى
كبـيـر يقـال إنه سـيـحدث ضـجـة كـبيـرة عـند
عــرضـه الـصــيـف الـقــادم وكــاثــرين الم وهى
ــــســـارح ابـــنــــة مــــســــارح ايــــدنــــبــــرج أعــــرق ا
األيرلـنـديـة واألوربـيـة والـتى تـمـرست كـثـيرا
ـشـاهـد وفى غـيـرهـا وعـمـلت فى تــصـمـيم ا

سرح ..  من األعمال التقنية اخلاصة با
ـــــهـــــرجـــــان عـــــلى االهـــــتـــــمـــــام خالل حـــــاز ا
اســتــعــداداته لــعــامه الــثــالث نــظــرا لــتـحــوله
ـيـة فـى تـقـد جـوائـز قــيـمـة مع تـفـرد لــلـعـا
فـكـرته .. كـذلك االهـتـمـام الـكـبيـر مـن عدد
ـسرح ـسارح الـكـبرى فى ا من الـشـركات وا
.. إضـافـة إلى دراسـة تـقـد الـعـروض ب
عــدة مــسـارح فـى بـريــطــانــيــا وأمـريــكــا مــعـا
ـيزا لم يـسبق أن لـيكـون انفـرادا جـديدا و
قــامت به إدارة مـهــرجـان من قــبل لــيـضـاف
ـهــرجــان مـنــذ نــشـأته إلى انــفـرادات ذلـك ا
ـشـاركة ـسـارح الكـبـرى التـى تسـتـعد  ومن ا
ـــلــــكى ــــســــرح ا درة لــــنــــدن فى الــــعــــروض ا
الـــكــبــيــر بــلــنــدن وكـــذلك مــســرح ويــنــدســور
الــــعــــريـق ومــــجــــمــــوعــــة من مــــســــارح شــــارع
بـرودواى الـشـهـيـر وعـدة مـسـارح بـنـيـويـورك
وإلينوى ويـتوقع أن عروض الدورة اجلديدة
ه فى الـــنــســـخــتــ  أضــعــاف مـــا  تــقـــد
الــســابـــقــتــ مـــجــتــمـــعــتــ ومـن الــشــركــات
هرجان ؤسسات الكـبرى التى اهتمت با وا
شاركة فيه جمـعية مانهاتن الثقافية وتود ا
ومـــؤســــســـة نـــانــــسى كــــوين االســــتـــثــــمـــاريـــة
سرحية ومؤسسة بافن وشركة بن روزرى ا

وغيرها ...

أنـواع االضطـهاد الـتى يتـعرض لـها الـبشر
فـى كل مــكـــان وتــشـــمل عــرض «هـــولــيــــود
جتـنــى عـلى أفريـقـيـا» للـواعـد كيـلى كـناب
ـــــكـــــســــيـــــكـــــيــــــة .. وعـــــــرض اخلـــــادمــــــة ا
لـــلـــكـــاتـــبــــــة لـــيـــســـلى بـــرام  والـــصـــرصــور

اليهودى لريتشارد رافيتس وغيرها ...
ومــجـمــوعــة «اجلـنـس والـســفــاحـون» وهى
تتـعـرض لكل مـا يـواجهه الـنـساء والـرجال
من قـهــر جـسـدى ونـفـسى وتـضم عـرض 
االنــتــقــام هــو أفــضل مــا يالئم الــضــعــيف
لــصـمـويل تــول وأيـضـا عـرض عــطـايـا الـله
ضــخــمــــة جــــدا جلــورج هـــولــتس وعــرض

لعبة العمر   جلوان بالك وغيرها ...
ـيل لــصـديق» وهى عـروض ومـجـمــوعـة «ا
تــــنــــاقـش كل مــــا لـه عالقــــة بــــالــــصــــداقــــة
وواجـبــاتـهــا ومــا تـلــزم وتـضم عــرض لـيــلـة
واحدة فـقط ! حيـاة من جحـيم ! لسـكوت
مــانـسـون والـعــرض الـسـاخـر الــله يـحـفــظ

أمريكــا لويليام مورتون وغيرها ...

ظـهـر عـلى الـسـطح خالل الـفـتـرة األخـيـرة
مــــــــهـــــــرجـــــــان يـــــــحـــــــمـل اسـم مـــــــهـــــــرجـــــــان
ـسـرحـيـــات السـيـئـــة  وقـــد حتـــدث عنه ا

علم الكبير بيتر بروك. اخملرج وا
وفى احلــــــقـــــيــــــقـــــة فـــــإن هــــــذه الـــــعـــــروض
ــهــرجــان ــســرحـــيــة الــتى يـــحــتــفى بـــهــا ا ا
لـيــست ســيـئــة بل هى جـيــدة جـدا ولــكـنــهـا
الذعـة وخارجـة عن الـسـيـطـرة وهـناك من
سـيـتـخــذون مـنـهـا مـواقـف عـدائـيـة  ألنـهـا
كـانت األسبق واتـخذت منـهم مواقف أشد
عــدائــيــة وصــورتـــهم فى صــور شــيــطــانــيــة
وغـــيــر إنــســـانــيــة فـــهــذه الــعـــروض تــهــاجم
اخلـلل احلـكـومى لـدولـهـا وكـذلك تـتـصـدى
للعنصري والـعنصرية بكافة أنواعها كما
حتــارب جتــار الــرقــيق وقــد تــهــاجم أيــضـا
الـفساد فى مجـاالت الصحة والتـعليم كما
ـوجه تــتـخـذ مـوقـفـا مـتــشـددا من الـعـنف ا
لـألطـــــفـــــال وكـــــذلـك تـــــهـــــاجم الـــــتـــــدخـــــ
واخلمور وغـير ذلك من األمور التى تمس
جـمـيع فـئـات الـشـعـوب بـكل دول الـعـالم ..
والعروض منهـا السياسى اجلاد والساخر
«الـــكـــبـــاريه الـــســـيـــاسى» وهـــنـــاك عــروض
رديــــــئــــــة لــــــغــــــويــــــا .. وعــــــروض الــــــتـالعب
بــاأللــفـاظ .. وعــروض شـديــدة الـســذاجـة

وعروض التناظر وغيرها ...
والــــعـــــمـل عــــلـى قـــــدم وســــاق اســـــتـــــعــــدادا
لـلمهرجـان الثالث فى صـيف هذا العام ..
وقــــــد قــــــدمـت الــــــعـــــروض فـى الــــــعــــــامـــــ
ـــــســـــرح مـــــؤســـــســــة آن واى ــــاضـــــيـــــ  ا
لكـية بلندن (قـرية جرينويش) بـاجلوهرة ا
وتـــــقـــــدم الـــــعـــــروض بـــــواقـع من  3 إلى 6
عــروض فى الـــيــوم وخالل  20 يــومــا هى
ــــــــــهـــــــــرجــــــــــان .. وخـالل دورتــــــــــيه مـــــــــدة ا
ـهرجان عـنواناً السـابقتـ اختارت إدارة ا
رئــــيـــســــيـــاً لــــعــــروضـــهــــا .. فــــكـــان عــــنـــوان
ـــــهــــرجــــان األول هــــو «وحـــــشــــيــــة الــــدول ا
الـــــكــــبـــــرى والـــــوحــــوش اجلـــــدد» وعـــــنــــوان
ـهـرجـان الثـانى هـو «الـتـفـرقة الـعـنـصـرية ا
والــتــهـــام أصــحــاب الــبـــشــرة الــبـــنــيــة عــلى
الــعـشــاء» ومن أهم الــعــروض الـتـى قـدمت
وسيقى بنى هرجان .. الـعرض ا خالل ا
أسـود  .. وهى حدوتـة عـلى غـرار عروض
بـيـاض ثـلج ويـشـارك فى أدائـهـا مـجـمـوعة
من األطـفـال وهى تـتـصـدى لـلـتـفرقـة الـتى
يتـعرض لهـا أصحـاب البشـرة السوداء فى
ـتــحــدة األمـريــكـيــة وغـيـــــرهــــا الـواليــات ا
مـن الـــبــــالد وكــــذلـك عـــــــرض أصـــــــوات
ــــهــــرجــــان ــــؤســـــســــــة ا ــــديــــنـــــــــة  مــــــن ا
اخملـرجة ميـلبا الروسا وهـو عرض يناقش
ـشاكل التى يـواجهـها أغلب الـبشر بعض ا
فى حيـاتهــم اخلـاصــة والعـملـيــة وعــرض
إلـــيـــســـــون دى فــــاريـــا لـــلـــرائــــعـــة مـــيـــنـــاس
جــــيـــريـس والـــعـــرض يــــتـــحـــدث عـن بـــعض
األقـلـيـات وتـاريـخـهم فى الـهـنـد والـبـرتـغال
وغـــيـــرهـــا مـن الـــدول ومـــا يـــعــــانـــونه عـــلى
ـستوي الـرسمى والشعـبى .. باإلضافة ا
إلى ست مــجـمــوعـات رئــيـســيـة تــشـمل كل
مـــــنـــــهــــا مـــــجــــمـــــوعــــة مـن الــــعـــــروض وهى
مـــجـــمـــوعـــة شىء مـــا إليـــــذاء كـل الـــبـــشــر
وتــقــدم مــجــمــوعـة عــروض تــتــصــدى لــكل

وكـذلك يشـارك األطفال أيـضا فى عرض
خــــــاص جــــــدا يــــــنــــــاقش اخملــــــاطــــــر الــــــتى
يــتـعــرضـون لـهــا فى اجملـتــمع وهـو بــعـنـوان
قـليل مـن أفضــل ثرثـــرة منزليـــة   لستان
بـيل وفيها وفى تـقليد فـريد وخاص يترك
لألطـــفــال حـــريـــة ارتــداء مـــا يـــريــدون من
مـالبس ويــــتم تــــوزيع جــــوائـــز ألفــــضل زى
وأكـــثـــرهـــا ذوقــاً دون الـــنـــظـــر إلى قـــيــمـــته
ـــاديــة .. كـــمــا تـــنــاقـش كــذلك األخـــطــار ا
الـكـبيـرة الـتى يـتـعرض لـهـا األطـفال داخل
ـوجه ــنـزل مـن أفـراد األســرة والــعـنـف ا ا

من األب أو األم أو األخ أو األخت  ...
هــــنـــاك كــــذلك الـــعــــرض الـــرئـــيــــسى وهـــو
ــهــرجـــان الــثـــانى وهى ســلـــســلــة عــنـــوان ا
العـروض التى حتارب الـتفرقـة العنـصرية
بـشــتى أشــكـالــهـا وصــورهـا ومــنـهــا عـرض
رحلة أطول ليـلة فى يوم لستيوارت بويس
وعـرض مـثـلث خـطـيـر لـروزمـارى مـارتـيـنـو
وكـــذلك عــرض قـــنـــاة  لــبـــافــو تـــوم تــومى

ومــجـمـوعـة قــلـيل من األطـر تــصـنع الـفـارق
وهـى عـــــــروض حتـث عـــــــلـى اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار
األسـالــيب الــتــكــنـولــوجــيــة الـتـى جـعــلت من
الــعـالم قـريـة صـغـيـرة ومـنـهـا عـرض رسـالـة
بريـديـة مـوجـهة جلـورج هـولـتس .. وعرض
األعــظم فى عــالم واسع مــتـكــامل لــديـفــيـد
كــوش وكــذلك عــرض الــكـنــارى لــدون شـان

مارك وغيرها ... 
ومـــجــــمـــوعــــة «هل بــــحـــقــــيـــبــــتك سالح ?»
ــنـتـشـرة ويــنـاقش حـالــة الـعـنف واخلـوف ا
بـ الـبـشر حـالـيـا ويـشـمل عـرض  مـوسم
بـيــضـة الـســمك لـروزمــارى تـوهى وعـرض
الـــشـــيـــطــان وأتـــبـــاعـه لـــكــســـبـــا تـــيـــجالس
ـــــر ولـــــكن بـــــبطء وكـــــذلك عـــــرض وقـت 

جلون بوير وغيرها ... 
ومــجـمــوعــة ســخــريـة فى مــحــراب الــبــقـر
وهى تـــــــضم عـــــــرض أقــــــدم مــــــرة أخــــــرى
ـلــكـة الــسـريـة لــريـتــشـارد بـاديـن وعـرض ا

يشيل جيرارد وغيرها ...

مسرحيات خارج السيطرة 
فى مهرجان العروض السيئة 

 فكرته
اجلديدة
حولته 
إلى مهرجان
ى يقدم عا
جوائز كبيرة

 بيتر بروك
يحدثنا 
عن  وقائع
هرجان  ا
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«بو خريطة».. 
باشر ظلم العرض النص ا

سرحى فى مهرجان الكويت ا

سلم. أحياناً إثارة ضحك ا
البس الـتى صمـمـتهـا عـبيـر جاءت كمـا أن ا
بـــشـــكل مـــبـــاشـــر مـن خالل إشـــارتـــهـــا عـــنـــد
ـالبس الــغــربــيـــة األمــريــكــيــة األغــراب إلى ا
والــيــهـــوديــة إضــافــة إلى مـالبس اجملــمــوعــة
الـغــريــبـة بــألـوانــهـا الــسـوداء والــشــريط عـلى
الــبــنــطــلــون واحلــذاء وجــمــيــعــهــا تــشــيــر إلى
الـعسـكـرية تـأكـيداً عـلى أن الـعدو بـكل فـئاته
يـــســـعـى إلى ســـلـب الـــعـــقـل وبـــالـــتــــالى ســـلب
الوطن الـذى يـتآكل ويـزداد خـرمه فى إشارة
واضـحــة إلى أن الــوطن الــعــربى مـســتــهـدف

وليس اخلرم مجرد فلسط .
كــذلـك جـــاء الـــديـــكــور الـــذى صـــمـــمـه عــذار
سـلم بـسـيـطـاً يـستـخـدم واقـعـيـة تلـخـيـصـية ا
حـيـنـمـا يسـتـخـدم إطاراً لـلـداللـة عـلى مدخل
ــــنـــــزل وداخــــلـه يـــــســــتـــــخــــدم أمـــــاكن عـــــلى ا
ـنزل إال برتـكـابالت دائريـة لـتحـديـد غرف ا
أن هــذه الــدوائـــر لم تــكن ســـهــلــة الـــتــحــريك
خاصة وأن هنـاك تغييراً لألماكن وال ندرك
اذا اسـتخـدمـها خـاصة أنه حـيـنمـا عاد إلى
ـا يـؤكـد أنـهـا بـال ضرورة ـنـزل لم تـظـهـر  ا
وكــانت مــجـرد حــلــيــة جـمــالــيـة فى الــبــدايـة.
خ بــآلــة تــشـبه بــيــنـمــا كــان مــشــهـد غــســيل ا
الدلو الضخم وعربـة حديدية ضخمة يساق
عــلــيــهــا الـبــطل الــذى يــتــحــول بـعــد ذلك إلى
ســائق الــعــربـة وكــأنه احلــمــار الـذى يــجــرهـا
تأكيداً على سلب عقله وحتوله إلى حيوان.
ـمـثـلـون جــاهـدين إلى حتـقـيق بـيـنـمـا ســعى ا
تــــــــعــــــــايـش مـع األدوار إال أن ســــــــطــــــــحــــــــيـــــــة
الـشخصيات وأبـعادها األحاديـة كانت عائقاً
أمـامـهم لـذلك جند أن عـبـد الـله الـتـركـمانى
ســعى إلـى تــنـــمــيـط الــشـــخــصـــيـــة وجلــأ إلى
تأكيد سذاجتـها منذ البداية إلثارة الضحك
ــــا أضــــاع من خـالل أداء كــــاريــــكـــــاتــــيـــــرى 
حلـظـة الـتأكـيـد عـلى اخلريـطـة الـتى يحـبـها
ـــــوضــــوع أصـــــبـح مـــــعــــتـــــمـــــداً عـــــلى أن ألن ا
الـــشــخـــصـــيــة شـــخــصـــيــة مـــهــرجـــة ومــهـــتــزة
تلقى هى فـأصبحت حلظـة اخلريطة عنـد ا
حلـــــظــــــة من حلــــــظـــــات ســـــخــــــريـــــتـه ولـــــيس

اندماجنا معه كموقف جاد.
بـينـما حـاولت أحالم حسن تـقد شـخصـية
ذات عــمـق وأحــيــانــاً تـــفــجــر الــضـــحك لــكــنه
ضحك مبرر وعندما تـستنكر حبه للخريطة
أكــثـر مـنـهــا كـمـا كــانت عـودتـهـا عــنـدمـا عـاد
ـسـوخـاً أكـثـر صـدقـاً حيـث ترفـضه مـاجـد 
إال أنـــهـــا فى حـــاجـــة إلـى تـــنـــمـــيـــة قـــدراتـــهــا
الـــصـــوتـــيــــة كى تـــســـاعــــدهـــا عـــلى الــــتـــلـــوين
الصوتى لـتكتـمل أدواتها خـاصة أنهـا موهبة

يجب أن تصقل.
أمـا على كـاكولى فقـد اعتـمد عـلى شخـصية
هـا لـكـنـها الـغريـب النـمـطـيـة وجنح فى تـقـد
شـخـصـية بـسـيـطة مـسـطحـة ال تـبـرز قدراته
تميزة التى شاهدناها فى عروض سابقة. ا
وهـو مـا يـنـطـبق عـلى عـبـد احملـسن الـعـمر -
يـوسف احلـشـاش - يــوسف الـبـغـلى - وعـلى
شــــــاكـــــر فـى حــــــ لم تــــــكـن اإلضـــــاءة الــــــتى
ـرسى ذات تأثـير بـينـما صمـمهـا إسمـاعيل ا
ــوســيــقى حملــمــد احلــمــلى لــعــبت مــؤثــرات ا
دوراً هاماً خاصة فى تغيير إيقاع العرض.
ثليه فما عموماً لقد ظـلم النص العرض و
ـها كن تـقد قدم ال يـعدو مـقولـة مـباشـرة 
ــســرح فن غــيــر مــبــاشـر فى مــقــال بــيــنــمــا ا

تعة والفكر. يسعى إلى ا

يــقــوم بــأى فــعـل درامى يــؤكــد قــدرته عــلى
ـــواجــهـــة فــكل مـــا يــســـتــطـــيــعه هـــو حــبه ا
لـلـخـريـطــة وحتـسـره عـلى اخلـرم الـذى قـد
يـتـسع. إنه كـمـا يـصـوره الـعـرض شـخـصـيـة
عاجـزة عـن الفـعل ومـع ذلك يـتم اخـتـطاف
مـاجد سـعيـاً لعـمل غـسيل مخ له رغـبة فى
إزالــة أفــكــاره الــوطـــنــيــة وبــالــفـــعل يــخــضع
لــــعـــمـــلـــيـــات يـــقـــدمـــهــــا الـــعـــرض فى شـــكل
كــاريـــكـــاتــيـــرى حــيـــنـــمــا يـــدخـــلــونـه فى آلــة
مـضـحـكة تـشـبه آلـة تـقلـيب األسـمـنت عـند
الــبـــنــاء لــيـــتــحــول إلـى شــخص آخــر مـــثــيــر
للضحك أيضا حيث يخرج من داخل اآللة
. وهـو ــسـوخ وأقـل حـجــمــاً شــخص آخــر 
أيـضا تفكيـر غير منـطقى فإذا كان اخملرج
ـتـلك عـقـالً سـاخـناً يـؤكـد عـلى أن مـاجـد 
مـثيـراً والعـدو يسـعى إلى سلـبه هذا الـعقل
لـينـسى مـبادءه ومـعـتقـداته وبـالتـالى يـنسى
ـسخ اجلـسدى هذه اخلـريـطـة فإن مـبـرر ا
ال يـــتـــسق مـع ذلك فـــالـــعــــدو يـــســـعى حملـــو
ــــسخ اجلــــســـدى إال أن الــــذاكـــرة ولــــيس ا
ـــسـخ اجلـــســـدى من خالل تـــغـــيـــيـــر هـــذا ا
ـمثل آخـر أقل حجـماً هـو ما يـثير ـمثل  ا
الـكــومـيـديـا ويـفـجــر الـضـحك. األمـر الـذى

سرحى ضمن فـعاليـات مهرجـان الكـويت ا
الـــعــــاشـــر الـــذى نــــظـــمـه اجملـــلس الــــوطـــنى
لـلفنون والثـقافة واآلداب برئـاسة بدر سيد
عــــبــــد الــــوهــــاب الــــرفـــــاعى أمــــ اجملــــلس
ـهرجان قدم عرض وكـاملة العيـاد رئيسة ا
«بـــوخــريـــطــة» من تـــألــيف وإخـــراج حــســ
سـلم والـتى قدمـتـهـا فرقـة اجلـيل الواعى ا
فى أول مــــــشــــــاركــــــة لــــــلــــــقــــــطــــــاع اخلـــــاص
سـرحـية تـأتى ضـمن سلـسـلة هـرجـان وا بـا
ــســلم ـؤلـف حــسـ ا من أعــمــال اخملــرج ا
والــتى تــتـــنــاول مــعــظـــمــهــا نــفـس الــقــضــيــة
ـطروحة وهى الـقضـية الفـلسـطينـية التى ا
تـشـغـله ويـسـعى إلى تـقـد مـعـاجلـات لـهـا.
ه ــا سـبق تـقـد إال أن الــغـالب هـو تـأثـره 
من أعــمــال لــكــتــاب آخـــرين مــنــهم مــحــمــد
ــســرحى الــســورى كــمـا ــاغــوط الــكــاتب ا ا
حـدث فى مـسـرحـيـة «أحالم عن كـاسك يـا

وطن».
وفى عــرض «بـوخــريـطـة» يــتـنــاول الـقــضـيـة
من خالل شخصيـة ماجد أو «أبو خريطة»
حــيث تــبـدأ األحــداث حلـظــة زفـاف مــاجـد
عـلى عـروسـه عـبـيـر ولـعل اخـتـيـار الـلـحـظـة
يـبدو اخـتيـاراً مـوفقـا فلـحظـة الـعرس تـعنى
دالالت عــديــدة مـنــهــا أنــهــا حلــظــة اقــتـران
يـــتـــبـــعـــهـــا تـــواصل أجـــيـــال وحـــيـــاة جـــديـــدة
وحلظـة سـعادة أيـضـا إال أن اللـحـظة تـقدم
مـــنـــذ الــــبـــدايـــة الــــشـــخـــصــــيـــة - مـــاجـــد -
شـخـصــيـة مـشـوشـة مـهــتـزة فـمـاجـد يـبـدو
مــثـــيــراً لــلـــضــحك ومـــتــردداً وذلك حــيـــنــمــا
يـوقـف عـروسه عـلى مـدخل الـبـاب لـيـتـذكـر
مــا قـيـل له هل تــدخل بـقــدمــهـا الــيــمـنى أم
اليسرى بل يصل األمر إلى إخراج مفكرته
الصغيرة التى دون بها مالحظاته لكنه فى
النـهايـة أيضـا ال يجـده جوابـاً شافـياً لـيقرر
أن تــدخل بـقــدمـيــهـا ويــأتى بـعــجـلــة أطـفـال
لــتــدخل عــلــيــهـا. كـل هــذا الــعـالـم الــســاخـر
الــطــفــولى يــثــيــر الــضــحـك لــكــنه فى نــفس
ــاجــد الــذى الـــوقت يــوضح صــورة مــهــتــزة 
جنـده فيـما بـعد مـغرمـاً وعـاشقـاً للـخريـطة
الـعــربـيــة الــتى يـضــعـهــا فى مــنـزله وبــشـكل
فــانـــتــازى وغـــيــر مـــبــرر تـــظــهـــر مــجـــمــوعــة
شبحية تـسعى إلى حتقيق هدف درامي
هـمـا احلـصـول عـلى اخلـريـطـة وهى إشـارة
إلى الـرغـبـة فى االحـتالل واالسـتيـالء على
الــوطـن الــعـــربى واألخــرى مـــنع اســـتــكـــمــال
زواج مـاجــد وعـبـيـر فى داللـة عـلى الـرغـبـة
سيرة.. فى عدم وجود جيل جديد يكمل ا
خاصة إذا كان والـده يعشق الوطن ويحمل
هـمومه مـثل ماجـد حيث بـالطـبع سيـتوارث
األبـنـاء سـمـات والـدهم بل وسـيـربيـهم عـلى
مبـادئه وكلتا الرغـبت ترتبطـان ببعضهما
الـــــبــــعـض إال أن هـــــذا الــــظـــــهــــور الـــــدرامى
لألشباح - الذين يـشيرون إلى العدو سواء
الــصــهــيــونى أو األمــريــكى - هــذا الــظــهـور
مكن يبـدو غير مـبرر دراميـاً إال أننـا من ا
الـتعـامل مـعه باعـتـباره فـانـتازيـا وال يـحمل
ماجـد أبعاداً درامـية سوى ولـعه باخلـريطة
الـــتى يـــرى أن  بــهـــا خـــرم فى قــلـب الــوطن
يكبر) فهو يتحسر على الوطن الذى يضيع
ويــــــتــــــسع خــــــرمه فـى دالالت واضـــــحــــــة بل
ومــبــاشــرة لالحــتالل ســواء الــصــهـيــونى أو
األمريكى ألجزاء مـن الوطن العربى ويكون
ظــهـور األشــبــاح ســعـيــاً إلى أن يــنــسى هـذه
اخلـــريــطـــة وكـــأن حب مـــاجـــد لـــلـــخـــريـــطــة
وحـــفـــظه لـــهــا هـــو اخلـــطـــر الــذى يـــخـــشــاه
العـدو على الـرغم من أن ماجـد كمـا رأينا
شخصية كاريـكاتورية مهتزة ومترددة بل ال

الضـحك خـاصة وأن الـزوجـة مـنذ الـبـداية
ـوضـوع اخلـريـطة تـبـدو سـاذجـة وتـفـاجـأ 
وتـسـتـمـع لـزوجـهـا أو عـريـسـهـا وحـبه لـهـذه
اخلـريطـة أكثـر من حبه لـها فـالزوجـة هنا
ال حتــمل دالالت مــتـعــددة وال حتـمل فــكـراً
بل لم نـــعــــرف أنـــهـــا ارتـــبـــطـت به ألفـــكـــاره

ومبادئه.
ونـتـيـجـة لـهـذا الرفض يـنـهـار الـبـطل بـيـنـما
ـسـرحيـة بـجمـلـة مسـجـلة تـؤكد أن تـنـتهى ا
ـقــولـة الـتى خــرم الـوطن قــد يـكـبــر وهى ا
ســعى إلــيــهــا الــعـرض مــنــذ الــبــدايـة والــتى
تــبـــدو مـــقــولـــة حتـــذيــريـــة تـــثــويـــريــة إال أن
الـعرض بـتـقنـياته لم يـسع إلى حتـقيق ذلك
وعــجــز عن اســتــنــفــاد الــثــورة فـى الــقــلـوب
وذلك ألن الــفـكــرة مـكـشــوفـة مــنـذ الــبـدايـة
والـطــرح مـبـاشــر والـدرامـا مــتـهـافــتـة وقـد
ــســلم إلى تــعـويض ســعى اخملــرج حـســ ا
ـرئـية تـهـافت وبـسـاطـة الـدراما بـالـصـورة ا
من خالل مـجـمـوعـات األغـراب / األعـداد
رئية ولغة الـتعبـير احلركى والـتشكـيالت ا
إال أنـها جـاءت زائـدة عـن احلاجـة ولـيـست
ــرئـيـة ســوى تـكــويـنــات جـمــالـيــة لـلــصـورة ا
لـــكــنــهــا ال تـــضــيف مـــعــنى بــيـــنــمــا حتــدث

يــؤكـد عـلى أن عـ اخملــرج عـلى اجلـمـهـور
وســـــعــــيـه إلى حتـــــقــــيـق مــــعـــــادلــــة الـــــفــــكــــر
والـضــحك إلرضـاء اجلـمـهـور غـيـر أن بـنـاء
األحــداث الـدرامــيــة وتـتــابــعــهـا يــأتى هــشـاً
فــــــاحلـــــــدث الــــــدرامى راكـــــــد ال يــــــتــــــطــــــور
نـطقـيـة فإذا كـان اختـطـاف ماجـد يأتى
ــســار احلــدث كــمــفــجــر لــلــحــدث ومــغــيــر 
الــسـاكـن وهـو حلــظــة الــزواج فـإن الــتــطـور
ــسخ يـتــبـعه قــفـزة درامــيـة حــيث الـعـودة بـا
إلى مــنـزله لــيـجــد زوجــته ال تـتــعـرف عــلـيه
ـاثـلـة فى وهـو مـشـهـد شـاهـدنـاه بـصـورة 
عـــرض «اجلـــنــة تـــفـــتح أبـــوابـــهــا مـــتـــأخــرة»
لـفـالح شـاكــر مع الـفــارق فى أن الـزوج فى
الــعــرض األخـيــر عــاد بــعـد ســنــوات األسـر
كــمــا هـو بــيــنــمــا الــزوجـة كــانت تــراه رجالً
آخــر هـــدته ســـنــوات األســـر واحلــرب وإذا
كـانت الـزوجـة رفـضـته فـقـد تـعـطى دالالت
فى عـرض «بـوخـريـطـة» بـأن الـزوجـة تـريد
زوجـــهــا احملب لــلـــوطن والــعـــاشق له تــريــد
الــعــقـل وال تــريــده مــجـــرد جــســد حــيث إن
ذلـك يـعــنى مــســخه إال أن هــذه األمـور لم

يـتم التأكيد علـيها أو التمـهيد لها فقط 
التركيز على التغيير اجلسدى سعياً إلثارة

واجهة بالفن   القدرة على ا

 األداء
الكاريكاتيرى
أضاع معنى
«اخلريطة»
من خالل
التهريج
والسخرية

 فكرة مكثوفة ودراما متهافتة

سخ  ا
اجلسدى 
ال يتسق مع
الرؤية

فالعدو يطمح
سخ الذاكرة
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عاصـرين ينـبثق من برنـامجـهم الفنى ومن خالل > إن سـلطـان العديـد من اخملرجـ ا
مثـلون أنهم ـثليـهم حيث يـؤمن ا قـوة الشـخصيـة لدى كل مـنهم وعالقات الـعمل مع 

بإمكانهم أن ينموا عاطفياً وروحياً.

> الشاعر يسرى حسان يقوم  حالياً بكتابة أشعار مسرحية «الليلة نحلم» للمؤلف ناصر العزبى وإخراج شريف صالح الدين.
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شمس  : أهناك ما هو أسوأ ?
قـــمـــر  : أحــــيـــانـــا .. فــــقـــد ال يـــوجــــد ثـــيـــاب
لـتفـصـيلـهـا  وال عجـ لـتعـجـنيه  ,وال دجاج

لتربيه ! وال غبار لتكنسيه .
غــيـر أنه عــنـدمـا تــسـأله هى بــدورهـا : مـاذا
يـــــعـــــمـل  يـــــقــــــول لـــــهــــــا ال شىء وكـل شىء 
فـتنـدهش وتـسـأله هل تصـور أنـهـا ستـقـبله 
فـــيــــقـــول إنه واحلـق لم يـــتــــصـــور ذلك لــــكـــنه
اسـتخـدم حـقه  وإنه لم يسـتـطع مقـاومة أن
يــــكـــــون له حق مـــــا وال يــــســــتــــخــــدمه  درس
مـبـاشـر فى اسـتــغالل حـقـنـا دون الـنـظـر إلى
الــنـــتــائـج مــبـــاشــرة  مـــارس حــقـك واحــصل
علـيه  إن ذلك يـفتح أفـقـاً للـعـمل واالجتـهاد
وهـمـا فـضـيـلـتـان يــجب الـعـمل من أجـلـهـمـا .
فالنتـيجة الطـبيعيـة لقمر الـزمان هى اجللد
 لكن فـضيلـة استـخدام احلق فى أن يـتقدم
لألمـيـرة وأن يـثق بـذاته ويـعـتـز بـهـا يـجـعله ال
يـغــفل حـقه فى الـتـقــدم إلـيـهـا . إنـهـا اجلـرأة
ــارسـة واجلــسـارة الــتى تــخـلــفـهــا فــضـيــلـة 

احلق وطلبه بقلب شجاع .
يــــطـــلـب الـــوزيــــر والـــســــلــــطـــان جــــلـــده إال أن
اخـتالفه عن اجلميع يـعجب األميـرة وتسأله
إذا تـزوجـهـا ألم يخـطـر بـباله أنه سـيـمـتلـكـها
هى ومالـها وجاهـها ? فـيرد أنه عنـدئذ ماذا
سـيــعـمل فـتـقــول له لن يـطـلـب مـنه أن يـصـنع
شــيــئــا وأنـــهم ســيــدربــونه لـــيــصــبح يــومــا مــا

حاكما مثل أبيها فيرد :
قمـر  : ومن قـال إنى أريد أن أصـبح حاكـما

مثل أبيك ?
ويـسـتـطـرد بـقـوله : إن أبـاك لم يـكن فى يـوم

ما محكوماً.
شمس   : بالطبع ال.

قـمر   : احلـاكم يجب أن يـخرج من احملـكوم
 .

الوزير: هذا الرجل خطير .
السلطان : حقا .

إن احلـكيم يـسوق عـلى لـسان بـطله أفـكاره 
بــأن احلــاكم يــجب أن يــخــرج مـن احملــكـوم 
لــيــشـعــر به ويــعــرف مـشــكالته وكــيف يــعـانى
ويـــــبـــــحـث له عـن حـــــلـــــول تـــــســـــعـــــده  إنـــــهــــا
ـــقــراطـــيـــة أحـــد األفـــكـــار الــوافـــدة من الـــد
الــغــرب  يـــســوقــهــا بــهـــدوء شــديــد وحــكــمــة

رفيعة .
ـتوافق تغـرم شمس بـقـمر الـزمان ومـنـطقه ا
مع طـــبــيــعـــتــهــا اخملـــتــلـــفــة  وعــنـــدمــا تــوافق
وافقة منه  ألنه لم يكن يفاجئنـا هو بعدم ا
يــتــصــور مـــوافــقــتــهــا فــيـــرتــبك األمــر لــديه 
وينتهى األمر لديه بأن يطلب منها أن تخرج
مـــعه مـــجـــردة من كل ســـلــطـــان وحــراس وأن
تــتــنــكــر فى زى حــارس بــســيف غــيـر مــرصع
ـغـامـرة فإن لـيـواجـهـا الـعـالم مـعـا  وكى تـتم ا
خــروجــهــمـا مــشــروط بـأنـه حـفــنــة من تـراب
تقبل الـتشكل وأن يـكون لديـها أيضـا الرغبة
فى اكـتــشـاف عــالم مــخـتــلف . يـخــرجـان كل
مـنــهـمـا قــابل لـلـتــغـيـر والــتـشــكل من جـديـد 
ندين أو صـاحـبـ أو صـديقـ  بـرغـبة فى
ــكـــنــهــمــا الــوصــول إلى مـــنــطــقــة الـــتــقــاء  
الـتعـايش من خاللهـا . إنهـا رغبـة االكتـشاف
والــتــخــلـى عن عــالم يــأســـرنــا داخــله  عــالم
يـقبل كـل رغبـاتـنا وطـاقـاتـنا بـدعـوة أنه عالم
ـلك من خالله مـريح  عـالم يـسـير  عـالم 
ـواجهـة والرغـبة فى االكـتشاف كل شئ  فا

توازى العالم بحق .
هــكـذا يـقـدم احلــكـيم أفـكــاره الـتـعـلــيـمـيـة من
خالل حـــــبــــكــــة جـــــذابــــة تــــغـــــلف نــــصـــــائــــحه
والـفضائل التى يـدعوا إليهـا  فهو يقدم فى
ـسرحـيـة فضـيـلـة الرغـبـة فى التـغـير نـهايـة ا
وحب العـمل فـاألميـر يـتغـير واألمـيـرة شمس
الــنـهـار تـتـغـيـر وقـمـر الـزمـان يـتـغـيـر  فـسـمـة
احلـياة الـتغـير  إلـى األفضل بـالطـبع  حتى
تـــســــتـــقــــيم احلــــيـــاة وتــــســـيــــر فى اجتـــاهــــهـــا

الصحيح.  

واكــــــتــــــشـــــــاف الــــــذات مـن خالل الـــــــفــــــعل
وفـضـيـلـة االكـتـفـاء والقـنـاعـة  فى مـقـابل
ــتـعـة ويـقـدم درسـا الـشــراهـة الـتى تـقـتل ا
ـقـراطيـة وروح اجلمـاعة بـبراعـة فى الد
من خـالل الــــــفـــــرد فـى الــــــكل والــــــكـل فى
الـفـرد . مـا عـلـيـنـا إال أنـنـا نتـلـقـى الدرس
والــعـظــة من الـشـخــصـيـات احملــبـبـة إلــيـنـا
ونـــحــــيل كل ذلـك إلى الــــواقع لـــنــــكــــتـــشف
ـيـزات الـتى الــعـيـوب ونـحـاول أن نــؤصل ا

يسوقها .
ـسـرحـيــة يـفـاجـئـنـا ـشــهـد األول من ا فى ا
ـــشــكـــلــة الـــتى هى الــســـلـــطــان والـــوزيــر بـــا
ـــســـرحـــيـــة  زواج األمـــيـــرة الـــتى عـــصـب ا
تــــرغب فى أن تــــرى كـل من يــــريــــد الـــزواج
منـهـا أيا كـان هـذا الـشخص قـبل االقـتران
به  وألن الـسـلـطـان يـريـد لـهـا حـيـاة مـلوك
وأن تـتزوج من أمير سـيصبح ملـكا يوما ما
فـإنه يـرى مـطـلبـهـا خـطـرا عـلى مـستـقـبـلـها
ـشـهـد الـذى يـجـمع ـلـكـته  وفى ا وعـلـى 
ــتـفــشى فى بــيـنه والــوزيــر يـبــ الــفـســاد ا

ملكة : ا
ـبـلغ الـوزيــر: مـرتـبى عـلى كل حـال لـيس بـا

الباهظ ! 
الـسـلـطـان: أعـرف ذلك .. ولـكـنى ال أتـكـلم

رتب الرسمى ! عن ا
الوزير: لست أنا وحدى يا موالى .

السلطان: أعرف ذلك أيضا .. اجلميع .
ـمـلـكـة كـلـهـا .. من كـبـار وصـغار الـوزيـر : ا

.. وأنت يا موالى الذى أردت ذلك .
السلطان: أردت ذلك ?

رتـبـات الرسـمـية الوزيـر : قـلت هذه هـى ا
.. وبعد ذلك كل واحد وشطارته .

الــســـلــطـــان : كل واحـــد وشــطـــارته لــيس
مــــعـــنــــاهـــا .. ومـع ذلك الـــشــــطـــارة زادت

كثيرا !!   
مـنذ الـلحـظة األولى يـرميـنا احلـكيم وسط
مجـتمع غـاب عنه الـقانـون بإرادة احلاكم 
ـلك فـأعــطى اإلذن الخــتـراقه وتــرك من 
التشاطر والفهلوة واخلداع ليكسب وينهب
ــنــعـمــة الــتى طــالــبه بــهـا لــيــعـيـش احلـيــاة ا

الوزير فى نهاية حواره ..
    الـــوزيــــر : الــــكل الــــيــــوم يــــريــــد احلــــيـــاة

نعمة .  ا
ـكن أن تــعـيش حـيــاة مـنــعـمـة فى ظل وال 
راتب رسمى قليل  وقانـون مباح للتشاطر
دون الـلجوء إلى اخلـديعة والـغش والنصب
واستغالل النـفوذ والذى سيؤدى إلى هجر
حــيــاة الــكــد والــعــمـل بــالــركــون إلى الــنــهب
واالسترخاء . وألن السلطان فى مأزق من
شــــرط األمـــيــــرة فـى الـــزواج  يــــحــــاول مع
وزيـره الــبـحث عن حل حــتى ال يـتـقــدم لـهـا
الـــعــــاطل فى الــــبـــاطل وكـل من هب ودب 
فــيــحــاولــوا الــلـــجــوء إلى احلــيــلــة وال بــأس

إلفساد رغبتها ..
الــسـلـطـان: أى تـعــديل  إن الـشـرط هـو أن
ـر الناس كلـهم حتت شباكهـا وهى تختار

من بينهم بدون تمييز !
الـوزير : نلـبى ذلك مع حتفظ بـسيط  هو
أن تــــســـمـح لـــنــــا بــــإجـــراء فــــرز مــــبـــدئى ..
وبذلك نستبعد كل من ليس جديرا بها .
ا استـطعنا الـسلطان : أصـبت .. نعم . ر
الـتحـايل فدسـسنـا بعض األمـراء وحصـرنا

االختيار فيهم .
الوزير : هذا هو غرضى .

غـيــر أنــهــمــا عـنــدمــا يــســتـدعــيــان األمــيـرة

مـسرحية "شمس النـهار" مسرحية تـعليمية
 كــمــا يــصــنـــفــهــا الــنــقـــاد  بل إن احلــكــيم
نـفـسه يـقـدمـهـا  – بـاعـتـرافه  – بـاعـتـبـارها
مـسرحـيـة تـعـلـيـميـة - كـمـا سـنـرى - ويجب
عليـنا أن ننحى جـانبا تلك الـسمعة الـسيئة
التى يطـلقها  مـناهضو الـتعليـمية فى الفن
(مـسرح  سينمـا رواية.. إلخ) فالتعـليمية
لــديـهم تــتـكئ عــلى األسـتــاذيـة والــسـلــطـويـة
ــدرســيـة وامــتالك احلــقــيـقــة واحلق فى وا
ـا نـقــلـهـا كــمـا يـرونــهـا لـآلخــرين . وهـذا ر
يـتنـافى مع رسالـة الفن الـتى تشـير وتـشفر
وتـــلـــمح وتـــوحى دون أن تــفـــصح  غـــيــر أن
ـكنه أن يـنـكر اجلمـيع فى نـهـاية األمـر ال 
ـسـرح التـعلـيـمى خاصـة وإن كانت أهمـية ا
من كـــاتـب كـــبـــيــــر كـــاحلــــكـــيم  يــــعـــرف مـــا

سيقوله والطريقة التى سيقدمه بها .
ـسـرح الـتـعــلـيـمى كـمــا يـقـول احلـكـيم " إن ا
ــا يـهــدف إلى تــوجــيه الــسـلــوك الــفـردى إ
واجلـمـاعى " والـعـالم فى حـاجـة دوما إلى
مـن يـــــــوجـه ســـــــلـــــــوكه إلـى احلـق واخلـــــــيــــــر
واجلـمال  بـل وقـيم الـعـدل و احلريـة الـتى
ــطــاف . كــمــا هى غــايــة الــفن فى نــهــايــة ا
يــقــول احلـــكــيم " إنـــهــا هى مــســـرحــيــات ال
تـخفى مـقاصدهـا وتتـخيـر من العـبارات ما
يـصل توا إلى الـنفـوس ويرسخ فى األذهان
و تـــنــتـــقى من وســـائل الــتـــعــبـــيــر أوضـــحــهــا
وأبــــســــطــــهـــا وتــــتــــخــــذ من وضع احلــــكــــمـــة
ـــغـــزى فى صـــورة مــبـــاشـــرة سالحـــا من وا
أســلـحـتــهـا .. وهى عـلـى خالف الـفن الـذى
يــخـفى وجـهـه ويـدعك تـكــتـشف مــا خـلـفه 
تـكـشف هى الـقـنـاع وتـقـول لك: " نـعم أريـد
أن أعــــظك  فــــاســــتـــمـع إلى ! " وإزاء هـــذه
الــصـراحــة مــنـهــا نــصــغى إلـيــهــا راضـ ..
وهكذا أصغينا وال نزال نصغى إلى حكم "
كــــلـــيــــلــــة ودمــــنــــة " وعــــظــــات الفــــونــــتـــ 
ومـــســــرحــــيـــة "بــــادن " لـــبــــريـــخت  دون أن
ــا نــســمع  ذلك أن الــوعظ فى نــضــجــر 
ذاته فن  مــا دام قــد قـدم إلــيــنـا فـى شـكل

جميل " .  
و مـــســـرحــيـــة "شـــمس الـــنـــهــار" واحـــدة من
مسرحـيات احلـكيم التى اسـتلهـمت القالب
الـعــربى والـشـخـصــيـات الـعـربــيـة الـراسـخـة
ــــتــــفــــرج  فى األذهـــــان لــــتــــقــــدمـــــهــــا إلـى ا
فـالـسـلـطـان والـوزيـر وقـمـر الـزمان وشـمس
الـــــنـــــهـــــار واألمـــــيـــــرة واخلـــــازن .. ألخ  هى
شــخــصــيــات من الــثــقــافــة الــعــربــيــة  وهــو
يـقـدم حـكـمـتـه وعـظـاته الـتـعـلـيـمـيـة هـنـا من
خالل مــوضـــوع هــو األشــهـــر فى ثــقــافـــتــنــا
الـــــعــــربـــــيــــة  أال وهـــــو زواج األمــــيـــــرة ومــــا
يــصــاحــبه دومــا من مــراسم وإشــكــالــيـات 
هـنا هل تـتزوج من أمـير أم من شخص من
الـــعــــوام كـــمــــا حتب هى أن تــــخـــتــــار . تـــلك
ـفـارقة الـتى نـحمـلـها جـمـيعـا بداخـلـنا من ا

عمق تراثنا من تلك احلكايات .
ــســرحــيــة من حــيث هى مــســرحــيـة وا  
تـعـلـيمـيـة  تقـدم الـكـثيـر من الـفـضائل فى
طـيات أحداثها وعـلى لسان شخـصياتها 
بـاشر تـأخذ شـكل الصـراحـة واإلفصـاح ا
أحـيانـا  وأحـيانـا تـقدم مـغـلفـة فى سـلوك
أو قـول أو موافقة  لـكنها أيـضا ال تخطأ
ــــــكن اإلمــــــســــــاك بــــــهـــــا بــــــســــــهــــــولـــــة   
سرحية تناهض بوضوح رذائل الفساد فا
ــمـلـكــة واخلـداع والــتـحـايل ـتـفــشى فى ا ا
الذى يلـجأ إليه الـسلطـان ووزيره لتـحقيق
غــايـــتـــهـــمـــا من زواج األمـــيـــرة  وفـــضـــائل
ــســرحـيــة وتــدافع كــثــيــرة حتــتــكم إلــيــهــا ا
عــــنـــــهــــا مـــــثل اإلرادة الـــــقـــــويــــة الـــــثــــابـــــتــــة
والـــراســـخـــة  (لـــدى األمــــيـــرة) وفـــضـــيـــلـــة
الـصراحـة (لديـهـا أيضـا) حتى لـو أغضب
ذلك األب الـــســـلـــطــان نـــفـــسه  واحلـــكـــيم
يـؤكـد عـلى فـضـيـلـة الـدفـاع عن اسـتـخـدام
الـــفـــرد حلــقـه (من خالل قـــمــر الـــزمــان).
ــســرحــيــة يــؤكـد احلــكــيم من ومـع تـطــور ا
خـالل األحــــداث عــــلى فــــضــــيــــلــــة الــــعــــمل

الــســلــطــان : حــاذرى يــا شــمس الــنــهــار إن
يكون كالمك تلميحاً مقصوداً!

فـتحسم األمـيرة األمـر بقـولها إنـها سـتفتح
الــبـاب أمـام الــنـاس وســتـقـابل اجلــمـيع فى

لك . قاعة ا
السلطان : تقابل كل الناس ?!

شــــمس: نــــعـم .. هــــنــــا فـى هــــذه الــــقــــاعــــة
وبحضورك يا أبى  وحضور الوزير .
ا كنا نظن . سألة أعقد  الوزير: ا

السلطان : حقا ..
غـــيـــر أن األمــيـــرة تـــعـــطى شـــرطـــا وهــو أن
يــجـــلــد كل من يـــتــقــدم وال يــنـــجح فــيــفــرح
األب الــــســــلــــطـــان ألن ذلـك ســــيـــســــتــــبــــعـــد
الـعابث وغـير اجلادين والوزيـر يسعد ألن
الــعـدد ســيــقل  وبــرغم ذلك ال يــجـد األب

إال أن يصارح ابنته برغبته ..
الــســـلـــطـــان : كـــنت أريـــد لـك حـــيـــاة رغــدة

مضمونة الرخاء والنعمة .
شمس : نعم  كـتـلك احلـياة الـتى صـنعـتـها

لشقيقتى .
الــســلـطــان : سـنــرى مـاذا ســتــصـنــعـ أنت

بنفسك !
شمس : يكفى أن أصنعها بنفسى .

وهـــكـــذا حتــسـم األمــر  يـــكـــفى أن تـــتـــخــذ
لـيه علـيها تـفكـيرها ـا  قرارها بـنفـسها 
ورغـبتـهـا ثم تتـحـمل تبـعـته بنـفس راضـية .
إنــهـا احلـريـة فى أبـهـى صـورهـا فى مـقـابل
الـفسـاد والقـمع والسـلطـة األبويـة هنا  أن
احلـكيـم يقـف فى صف احلـريـة واالخـتـيار

وينتصر لهما .
وبــعــد أن نــعــلم بــجــلــد الــكــثــيــرين  يــخــرج
ـوذج يـقـول لألميـرة إنه سـيـحمـلـها عـلـيـنا 
فى عــيـنــيه ويــنــجب مـنــهــا الـشــاطــر حـسن
وست احلسن ويـعيـشون فى تـبات ونـبات 
ــالـه فــيــقــول إنه فــيــجــلــد . وآخـــر يــغــتــر 
سـيـبـنى لـهـا قـصـرا فى جـزيـرة "واق الواق"
بـــأعــــمـــدة ســـبــــعـــة من الـــقــــرمـــيـــد .. الخ 
فيـجـلـد . إلى أن يـأتى قمـر الـزمـان والذى
نـعــرف عـنه من تـعـلـيق الـوزيـر قـبل أن نـراه
بــأنـه مــجــنــون  إال أنــنـــا ال نــعــرف مــا نــوع

جنونه بل وما يقصده الوزير بقوله : 
شـمـس  : اسـمع يــا قـمــر الـزمــان  افـرض
أنــنى أصــبـحـت زوجـة لـك  مـاذا ســتــصـنع

بى ? 
قــمـــر : مــاذا ســأصــنع بـك ? لن أصــنع بك
شــيـــئــا  أنـت الــتـى ســتـــصــنـــعــ بـــنـــفــسك

ولنفسك .. ماذا 
حتسن ? 

شمس: ماذا أحسن ?
قـمر : نعم .. مـاذا حتسنـ من األعمال ?

.. هل حتسن الطبخ مثال ..? 
شمس : الطبخ .

قـمــر: تــفــصـيل الــثــيــاب .. رتق اخلـروق ..
إزالـــة الـــبـــقـع .. خـــصف الـــنـــعـــال .. صـــنع
السالل .. نـشـر الـغسـيل .. عـجن الـعـج
.. خبز الرغيف .. غرف الغريف .. تربية
الـــدجــاج .. مــسح الـــزجــاج .. ملء اجلــرار
مـن  اآلبــــار وصــــبــــهــــا فى األزيــــار و كــــنس
الـــغــبـــار وتــخـــلــيل اخلـــيــار  إلـى آخــر هــذه

األشغال  و األعمال .   
 شمس : أنا .. بنت السلطان نعمان ? 

 قــمــر : ولــكــنك ســتــصــبــحــ زوجــة قــمــر
الزمان !

شمس  : هذا إذن ما ينتظرنى معك ?
قمر  : على أحسن الفروض .

 " شمس النهار "..
ب التعليمية والفن الرفيع

توفيق احلكيم

 يهدف لتوجيه
السلوك الفردى
واجلماعى والعالم
بحاجة إلى من يوجهه

تأخذ شكل
باشرة اإلفصاح وا
لتناهض  الفساد

شمس النهار تصر على شرطها ..
الوزيـر : سـينـفذ بـكل دقـة .. فقـط مسـألة

دعوة جميع األهالى .
شمس : هذا البد منه .

الـوزيـر  طـبـعـا .. طـبـعـا .. هـذا البـد مـنه 
فقط منعا من مجىء  كل من هب ودب .

شمس : ما هذا الـذى تقول أيها الوزير ..
إنى أريد بالفعل كل من هب ودب . 

الـوزيـر : مـفـهـوم .. مـفـهـوم .. فـقط جتـنـبا
للزحام حتت الشباك .

شـــــمس: ومـــــا الـــــذى يـــــضـــــايـــــقـك أنت من
الزحام ?

ـــشــرق ـــا الـــوحـــيـــد ا هــكـــذا.. اجلـــانـب ر
الذى مازال يتمـسك بالنقاء ويرى أن الكل
ــكن أن يــكـون بــيــنـهم سـواء وأن اجلــمــيع 
(الـفقـراء واألغنـياء  –األمـراء والـبسـطاء –
احلـرفـيـون والـعـاطـلـون) من يـصلـح زوجا .
غير أن الوزير يـحاول إقناعها بضرورة أن
يوجد شئ مـن النظـام وطبقـا للمـواصفات
الـتى تريدها فـتقول إن ليس لـديها صفات
تعرفها فـقط الصفات التى ال تريدها فيه

:
الــــــوزيــــــر : ومـــــا هـى الــــــصـــــفــــــات الــــــتى ال

تريدينها فيه ?
شمس: ال أريده من الكسالى األغنياء .
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«فى بيتنا فأر» 
ولعبة  احملاكاة التهكمية

صـ10

 طغيان كوميديا الكلمة فى العرض

اغوط تتحول لفاصل كوميدى ساخر  مهرج ا
ى على مسرح الهوسابير: مودرن أكاد

اغـوط هو نص ـسرحى الـسورى مـحمـد ا هـرج" التى كـتبـها ا نص مـسرحـيـة "ا
ـسرحـيـات احملـظـوظـة تـلك التـى قدمت ـكن أن يـقـال عنـه إنه من ا مـسـرحى 
ـصـريـة عـلى مـخـتـلـف أنـواعـهـا (الـهـواة - اجلـامـعـات - الـثـقـافة ـسـارح ا عـلى ا
ـسـرحى كـمـا ـرات وفى كل مـرّة ال يـقـدم الــنص ا اجلــمـاهـيـريـة...) عـشــرات ا
كـتـبه صـاحـبه إال فـيـمـا نــدر فـالـنص مـكـتـوب بـالـعـربـيــة الـفـصـحى لـكن يـطـيب
صـريـة وذلك سعـيًـا وراء عدّة أشـياء ن يـقدمـه أن يحـوله إلى الـعامـيـة ا دائمًـا 
ــمــثــلــ تــخــلـصًــا مـن مـشــاكل مــنــهــا الـكــومــيــديــا ومــنــهــا ســهـولــة األداء لــدى ا
ـاغوط لم يـكن يقـصد به أن يـكون نصًـا كومـيديا الفـصحى والـنص كمـا كتبه ا
ـا لم يـقـصـد به أن يـكـون كـومـيـديا أصالً بـهـذه الـدرجـة الـتى يقـدم بـهـا بل ر
ـا وصـلنـا إليه فى الـعصـر احلـديث فكل شىء كـنا ـا قـصد به الـسخـرية  وإ
اضى وكل احلضـارات التى بنـاها أجدادنا و.. و.. لم يـعد لها نتمـايز به فى ا
ــرجـو فى نـفــوسـنــا فـعـبــر شـخــصـيـة وال لـنــا فى الـعــصـر احلـديـث ذلك األثـر ا
ـسـرحى ومن ثم الـعـرض بـعـد ذلك تـقام صـقـر قـريش التـى يسـتـلـهـمـها الـنص ا

اضى واحلاضر.. فارقة ب ا هذه ا
ى" يـة احلديـثة "مـودرن أكاد والـعرض الـذى أخرجه مـحمـود الكـومى لألكـاد
واسـتـضافه مـسـرح الـهـوسـابـير لـكى يـعـرض عـلـيه بـبطـولـة جملـمـوعـة من فـنانى
ـسـرحى - كـمـا هى الـعادة - إلـى نوع من الـكـومـيـديا ـيـة حتول الـنص ا األكـاد
ــاغــوط نـحن هــنـا بــصـدد ــاغـوط إلـى مـا يــشـبه ا الـصــارخـة الــتى ابــتـعــدت بـا
ــيـــزاته الــكــومــيــديــة األخــرى وأيــضًــا له عــرض مـــســرحى جــديــد تــمــامًــا له 
ـتـمـيزة فـالـعـرض يـدخل بـنا إلـى عالم فـرقـة مـسـرحـية جـمالـيـاته الـتـشـكيـلـيـة ا
هاوية تريد أن تقدم مسرحًا يـشبهها وال يشبه غيرها فتقدم تارة مشاهد من
ـيــة وتـارة وأخـرى مــشـاهــد من مـواقف تــؤلـفــهـا الــفـرقـة أعـمــال مـسـرحــيـة عــا
نـفـسهـا حـتى نـصل إلى اسـتـلـهـام شـخـصـية صـقـر قـريش والـتى تـأخـر ظـهـورها

 كوميديا صارخة تناسب
عوالم الشباب 
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سرحى.. طويالً عما هو مقدر لها داخل النص ا
ـعـاجلـة اإلخـراجيـة الـتى قـدمـها الـكـومى تـتخـذ من الـكـومـيديـا عـلى مـخـتلف وا
أشكـالـها احملك األسـاسى  مسـتـخدمـة مفـردات لـغويـة وحركـيـة تنـاسب عوالم
ستهدف الشـباب فى مثل هذه األعمار السـنية وكأنه بهذا قد حـدد جمهوره ا
ى ومن ثم تـأتى بـعد ذلك سـرحى جـمـهور طالب مـودرن أكـاد من الـعـرض ا
ــسـرحى بـتـشـكـيالت الــشـرائح األخـرى وقـد جنح الـكــومى فى شـغل الـفـضـاء ا
مثلـون بأنفسـهم مستـخدمًا حلظـات إضاءة خاصة وتكوينـات حيوية صـنعهـا ا
تـشـعـرك أن الــعـرض كـله مـا هـو إال مــجـمـوعـة من هــذه الـلـحـظـات الـتــشـكـيـلـيـة
ـتـتــالـيـة الـظـهـور هـنــاك حـيـويـة فى اسـتـخــدام اجلـسـد وفى احلـركـة هـنـاك ا
ــســرح هـنــاك فى أيــضًــا أكــثــر من حــدث فى آن واحــد يــحـدث عــلى خــشــبــة ا
النهاية إيقاع مسـرحى سريع والهث بالرغم من أن هناك أشياءً كثيرة زائدة -

كما هو احلال فى النصف األول من العرض..
مـثلـ داخل العـرض فقـد تمـيزوا جـميـعًا فى تـأدية أدوارهم - أمـا مجـموعـة ا
فى حـدود مـا طلب مـنـهم - وكلـهم اشـتركـوا فى الـروح الكـومـيديـة الـعالـيـة التى
أدوا بهـا أدوارهم ومنهم: أمنية الـكومى والتى لعبت عـدّة أدوار منها (ديدمونة
ـهـرج محـمـود كـبريت فى ذيـعـة غالم) ومـحـمد فـتـحى فى دور ا األعـرابى ا

علم والضابط طارق عبد الله أحمد حسن منعم عبد الوهاب.. دورى ا
والـعرض فى مـجـمـله لـوحة كـومـيـدية تـنـوعت فـيهـا الـكـوميـديـا مـا ب كـومـيـديا
وقف الـشخصيـة وإن كان هناك طـغيان لكومـيديا الكـلمة ويقـدم فى النهاية ا

صورة ساخرة عن مجتمعاتنا العربية فى الوقت الراهن.

> خـالل الـثالثـ سـنـة األخـيـرة من حـيـاة سـتـانـسالفـسـكى اسـتـنـبط
ـمـثل من أن يـشـذب اسـتـجـابـاته بـحـيث ال يـركن إلى طــريـقـة تـمـكن ا

نهج). اإللهامات العشوائية. هذه الطريقة التى سماها (ا 24
 áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

> خالد جالل رئيس قطاع الفنون الشعبية قرر تقد مسرحية «أدهم الشرقاوى» للمخرج مصطفى عبد اخلالق على مسرح محمد عبد الوهاب باإلسكندرية خالل يوليو القادم.
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سرح الطقوس .. وا

 اللوحة للفنان «رفقى الرزاز»

سرح  ا
مدين
بأصوله
ونشأته
للطقس

واجلــمـهــور وتــبــادل األدوار بــ الــتــمــثــيل والــفــرجــة.. فــإن هـذه
ـسرحـية اخلـالصـة التى ظـاهر ا ـكن إدراجهـا فى ا ظـاهر ال  ا
ـيـز بحـيـث تـتطـور فـيـه الكـائـنـات وهى تـوجـد وسط جـو خـاص 
مـعـزولـة عن اآلخـرين وتـوجـد لـهـذا الـسـبب مـعـزولـة عن احلـياة
فاألمـر يـتـعلق هـنـا بلـحـظات بـعـينـهـا تـأخذ فـيـها احلـيـاة اجلمـعـية
ـنــطــلق أيـضــا يــرى اخملـرج ذاتـهــا صــبـغــة مــسـرحــيــة. ومن هــذا ا
ـمـثل - بـالنـسـبـة له - مـثله الـبـريطـانى "بـيـتـر بروك" أن تـدريب ا
ـمـثل الـشرقى لـيس آلـيـا ووسيـلـة إلى غايـة.. ولـكنه مـثل تدريب ا
عــمـلــيـة مــقــدسـة أبــعـد مــدى تــشـكل واحــدا من الــوسـائل األولــيـة
للنمو الذاتى واقتراب جسدى نحو الفهم ويشير "بروك" إلى أن
عـــالم الـــكـــلــمـــات قـــد قل بـــدرجــة قـــاســـيــة وأنـه مع مـــرور الــوقت
ـادة وأهُـمــلت مـعــانى الـكــلـمـات جتــردت الـكــلـمـات مـن الـطـعـم وا
ــشـاركـة حلـســاب أصـواتــهـا ويـقــتـرح كــذلك: أنه وقـد أصــبـحت ا
احملتـملة للـشعائـر اآلن مفقـودة بالنـسبة لـنا جمـيعا.. فـإن البديل
الــوحـيـد يـكـون خـالل بـحث بـالغ اجلــهـد - دقـيـقـة بــدقـيـقـة - عن
ثـابـة اإلحـساس بـاحلـاضـر لـكل حلـظة ويـعـتـقد خـاصـية.. هـى 
أن (االرجتـاليـة) تمـتلك اإلمـكانـية ألن حتـرر حلظـات من الصدق
ُـعـدى والـكـثــيف هـنـا واآلن وإبـداعـيــا تـعـد اإلرجتـالـيـة ُـوحــد وا ا
بالنسبة (لبروك) وسيلة وغاية فى حد ذاتها.. فهى الثمرة ألحد
ــســرحــيــة.. حـــيث يــكــون الــتــجــهــيــز والــعــرض أجــزاء الــعــمــلــيــة ا
.. فـلـحــظـة الـعــرض احلـقــيـقـيــة هى بـدايـة مـتــزامـنــ ومـتـرادفــ
ـمـارسة  ـبـدأ الـرئـيـسى  ونهـايـة الـكل لـقـد غـدت (االرجتـالـية) ا

أيـضــا إلى كـتـاب الـبـاحث والــشـاعـر الـفـرنـسـى ("مـيـشـيل لـيـرى"
ـــســـرحـــيــــة عـــنـــد األثـــيــــوبـــيـــ فى س ومـــظـــاهــــره ا "الــــزار أو ا
ـسرح" : مـحمـد مهـدى قنـاوى - مجـلة "ا جونـدار"عرض وتـقد
ــعــاش" و ــســـرح ا ديـــســـمـــبــر  - 1944الــذى يـــفــرق فــيـه بــ "ا
ـثله ألنه ـلعـوب" وأن الـزار مسـرح مُعـاش من قبل  ـسرح ا "ا
ال يجـد أيـة صـعـوبـة فى الـدخـول فى عـبـاءة الـدور ويـشجـعه فى
ذلك جو الـطقـس واعتـقاده اخلـاص فى حقـيقـة الزار بـاعتـباره
روحا تظـهر على نحـو معتاد عـبر تلـبسه بها كـما أنه مسرح ذو
ـسرحـية وهو طبـيعـة خاصـة من حيث إنه ال يـعترف بـصيـغته ا
مسرح مُعاش من قـبل متفرجه فمن حلظة إلى أخرى يستطيع
ـسـوسـا ومـجـسـدًا لـشـخـصـيـة الـروح الـتى هـو أيـضـا أن يـكـون 
تكون قد سيطـرت عليه فهو ليس على اإلطالق مجرد مشاهد
ســلــبى ولـــيس ذلك بــســبـب أنه يــســاهـم فى الــلــعـــبــة عن طــريق
التصفيق بـاأليدى أو الغناء السـتحضار األرواح.. بل ألنه ما إن
تــهـبط عـلــيه الـروح حـتى يــصـبح فى عالقــة مـعـهـا وتــخـتـفى كل
مــسـافــة بــيــنه وبــيــنــهــا وحــتى إذا لم يــأت دوره كــمــمـســوس فى
الــدخـــول لـــلــحـــلــبـــة فـــإنه يـــشــارك فى الـــواقـــعــة ويـــعــيـــشـــهــا مع
أبطالها.. بدالً من أن يكتفى بأن يكون مجرد مشاهد سلبى).

ـمثـل ـتبـادل ب ا شـاركة من اجلـمـيع والتـأثيـر ا وبـفضل هـذه ا

فى الـعـالم العـربى وغيـر العـربى تـتعـدد األشكـال واالحتـفالـيات
.. وهـناك نوعان الطقـسية وتتـنوع ونتوارثـها عبـر آالف السن
من الــطــقــوس: طـقــوس ديــنــيــة مــوجــهــة تــتــخــذ ســمــتــا مــقــدسـا
ـجـمـوعة من الـشـعائـر والـطقـوس (عـلمـانـية) دنـيـوية وتـرتبط 
ذات توجه اجـتماعى واقـتصادى وال يـوجد انـقسام ضـمنى ب

. ونشير إلى أنواع هذه الطقوس.. إذ تتكامل فعال كال النوع
أن مــصـطـلح (الــطـقس) يـســتـخـدم دون تــمـيـيــز ألن له إيـحـاءات
ثـقـافـيـة مـعـيـنـة حـيث إن الـفـرق بـ الـطـقس وأشـكـال الـتـعـبـيـر
ـشـاركـ الـثـقـافى األخــرى لـيس فى الـبــنـيـة ولـكـنه فـى تـوجه ا

وأعــضـاء اجلــمـاعـة اآلخــرين نـحــوهـا وحتــديـدا اعـتــقـادهم فى
فعـالية هذا الـتوجه وتمارس الـطقوس إما سـعيا لربح أو لدفع
ــمــاثالت احلــيــاتــيـة لــلــطــقس فى ضــرر.. من هــنــا كــانت تــلك ا
ـسـرح تـمـثـيل الـفــعل أو تـكـراره والـتى تـعـد بـدايــة فـعـلـيـة لـفن ا
سرحى عالقة وثيقة والعالقة ب الطـقس الدينى واالحتفال ا
ــسـرح يـومـا ــة فى كل الـثــقـافـات واحلــضـارات.. إذ كـان ا وقـد
شــعــائــر ديــنـيــة شــعــائـر يــقــيــمــهـا اإلنــســان لــآللــهـة.. ثـم أصـبح
احتفـاال يقيـمه اإلنسان لإلنـسان وكان الـسحر أحـد فنون هذا
االحـتفـال: فقد كـان هو الـصورة البـدائيـة لكل من الـعلم والفن:
سـرحية فى حيث جنـد حتى اآلن تـكامل الـتقـاليد الـطقـسيـة وا
سـرح مدين بأصوله ونشأته حاالت العروض غير الـغربية.. فا
لــلـــطــقـس ومن الــصـــعب أن نـــضع خــطـــا فــاصـال بــ الـــطــقس
ـــســرح فى بــعـض الــثــقــافـــات مــثل أفــريـــقــيــا.. فــفى ــقــدس وا ا
ـسـرح نـشـاطا جـمـاعـيـا غيـر مـنـغـمس بـشدة فى أفـريـقـيا يـظل ا
الــعــبـادة الــعــقـائــديـة الــتى تــمــارسـهــا اجلـمــاعــة فى اجملــتـمــعـات
ـؤسـسات الـتى تـكـون تقـالـيد عـروضـهـا انعـكـاسا الرئـيـسيـة أو ا
ــسـرح ــقـدســة.. لــذا فــإن مــصــطــلح (ا لــنــشــأتـهــا الــعــقــائــديــة ا
ــكن تـطـبـيــقه عـلى أغـلـب األشـكـال الـفــطـريـة غـيـر الــطـقـسى) 
مارسات الغـربية للفن دون حـذلقة نقديـة كبيرة.. فلمـثل تلك ا
ا ـمارسـات الـسـحريـة.. عـلى الـرغم  الـطـقسـيـة قـوة وتأثـيـر ا
تـتـعـرض له حـتى الـيـوم من دحـض وتـكـذيب مـسـتـمـرين إال أنـهـا
قــــادرة عــــلى حتــــريك الــــعــــنـــاصــــر االنــــفــــعـــالــــيــــة من خـالل قـــوة
أســاطــيــرهــا وقــادرة أيـــضًــا عــلى حتــريـك وإثــارة الــصــور الــتى
حتـتــوى عــلـى قـسـط مــلــمـوس مـن الــدرامــا والـعــرض.. مـن هــنـا
ـسـرح وقريـنه" تـرجـمة كـانت دعـوة ("أنتـونـان أرتـو" فى كتـابه "ا
د. سـامــيـة أســعـد - دار الـنــهـضــة الـعــربـيـة - 1973إلى الـعـودة
ـــكن أحـــد أســبـــاب الــفـــاعــلـــيــة ـــســرح إلى أصـــله -  فـــفــيه  بــا
صورة فى بعض باشر ا اجلسمانية على الـفكر وقوة التأثير ا
ــــســــرح الــــشــــرقـى كــــمــــا فى مــــســــرح جــــزر بــــالى مــــا يــــنــــتــــجه ا
بأنـدونيـسيـا وأن نضع حدًا السـتبـعاد الـنص للـمسـرح وإعطاء
الــكـــلــمــات األهــمـــيــة الــتـى لــهــا فى األحـالم تــقــريــبـــا وتــوظــيف
وسـيـقى ونـغمـاتـهـا وألوان األشـيـاء وإيـقاع الـتـعاويـذ وسـحـر ا
) وأن الــــســـحــــر هـــو الــــعـــنــــصـــر ــــادى و(الـــتــــعـــز احلــــركـــات ا
ــراسم ــســرح طــابع ا ــســرح.. ألنـه يــعــيــد إلى ا األســاسى فى ا
سرح الشـرقى عرف كيف والشعـائر واالحتـفاالت الديـنية.. فـا
ـسـرح سلـيـمة لم تـمس لـهذا يـعـد كتـاب (أرتو) يحـتفظ بـفـكرة ا

ا هو غريزى وطقسى وأسطورى وال عقالنى. احتفاء 

ـــســـرح) هـــو نـــوع من الـــســـحـــر  ويـــشـــيـــر (فـــريـــزر) - إلـى أن (ا
التـشاكلى حتـول إلى سحر احملاكـاة. ويقول ("جـون جاسنر" فى
ــســرح والــطــقــوس" تــرجــمــة: فــاروق عــبــد الــقــادر - دراســته "ا
مــجــلــة الــفــنــون - ص 24 - 1971  إن الــدرامـــا البــد أن تــكــون
نـابـعـة من شوق اإلنـسـان الغـريـزى إلى الـفرح وإلى الـتـحرر من
ــتـطـور انــفـعــاالته ومن جـهــوده األولى لـلــسـيـطــرة عـلى الــعـالم ا
: (بدأت هذه واخلفى على السواء) ويـتتبع فكرة الـطقس قائالً
الطقوس تكتـسب مزيدًا من التعقيـد والتوقيع حلركة الرقص
ولــونــا من الــرمــزيــة اخلــفــيــة ومــزيــدًا من الــتــجــســيـد الــنــشط
فرقص اإلنـسان رغـباته حـتى أصبـحت الرقـصة الـتى تـصحـبها
حـركــات تـمــثـيـلــيـة صــامـته هى أكــثـر األشــكـال الــدرامـيـة األولى
اكتـماالً وأصبح اإلنـسان الدرامى األول مصـمما لـلرقص. عند
رحـلـة بدأنـا جند فـردًا متـميـزًا يتـجاوز أى مـهنـة واحدة هـذه ا
فــهـو كــاهن وعــالم وفــيـلــســوف ومـصــلح اجــتــمـاعى). ونــشــيـر
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> إن سـتـانـسـيالفسـكى انـتـهى إلى أن أهم عـمل خالق يـقـوم به اخملرج
ثال جـاهد إليـجاد . وباعـتبـاره هو نـفـسه  ـمـثلـ هـو مـا يفـعله مع ا

خاصية جديدة للصدق واألصالة فى فنه. 8
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرحية من إخراج أحمد عبد اجلليل.  سرحى «ظل احلمار» الذى تقدمه فرقة اإلسكندرية ا > الفنان صبحى السيد انتهى من تصميم ديكور ومالبس العرض ا

12 من   مايو 2008  العدد 44
ـمثل الذى يعتـمد على ما هو > إن سـتانسالفسـكى كان دائماً مشـغوالً باالختالف ب ا
خـارجى بـأن يـستـرشـد فى عـملـه بدوافع الـدور وبـ ذلك الـذى يعـيش الـدور نـفسه كى

شاعر التى يصورها ليست مجرد محاكاة بل حقيقة. يقنع اجلمهور أن ا

نصورة مؤخراً. > مسرحية «رسائل قاضى أشبيلية» أللفريد فرج قدمها اخملرج أحمد العموشى لكلية احلقوق بجامعة ا

سرحي جريدة كل ا
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الوثائقية.. والصور الفوتوغرافية
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ـصـدر الرئـيـسى لإلبـداع. (من كـتـاب "مـسرح ـمـثل بـاعتـبـارهـا ا ا
" تـألــيف: ديـفــيـد ويــلـيـامــز - تـرجــمـة: أمــيـر سالمـة) اخملـرجــ
ويــعـــتــمــد (بـــروك) كــثــيــرًا عـــلى الــتــقـــالــيــد واألعــراق والـــلــهــجــات
واألسـالـيب فـى عـروضه وتـبــدو الـروحـانــيـة فى طـقــوس الـسـحـر
سرح الـيابانى ويـظل يخـلق دائما إحـساسا األفـريقى وتقـاليـد ا
بنـوع من االحتفال الـدينى.. كما فى طقس رحـلة التعـميد النارى
فى جتـربة عرض "مـنطق الـطير" الـتى تنتـهى والطـيور على عـتبة
ـهابـهـارتـا) الـتى الـفـردوس وكـمـا فى الـصـورة األخـيـرة لـعـرض (ا
تقـدم لنـا رؤيـة عن الفـردوس كـمكـان لـطيف لـلـموسـيـقى والطـعام
ـــذبــوح يـــأتـــيــهم واحملــادثـــة والـــتــنـــاغم.. فـــاألعــمـى واجملــروح وا
الــشـــفــاء - واألحــقــاد تُـــنــسى وهـى أكــثــر مــســـرحــيــاتـه تــصــويــرا
للـمشهدية - فهـو دائما - يحاول خـلق مسرح ميتـافيزيقى حقا..
يــنـــطــلق من بــعـض الــعــنــاصــر اجلـــســمــانــيــة الـــدقــيــقــة. ويــرى أن
الــطـــقــســـيــة هى جـــزء من الالهـــوت اخلــالص ذى مـــغــزى رمــزى
ويـهــتم بــدراسـة مــبـادىء احلــركـات االســتـعــراضـيــة والـرقــصـات
ـسـاحـات واألغـانى والـتـعـاويـذ والـبــنـاء الـلـغـوى واإليـقـاعـات وا
اخلــالـيــة وتــكـشـف أيـضــا كــيف لــنـا أن نــصل إلى حــال (الــوجـد)
ونهرب فـيه.. ولم تكن مسـرحته للـطقوس مـستوحـاة من (التراث
الــطــقـسى) مــبــاشـرة.. بل كــان ذلك نــابـعــا من أفــكـاره وتــصـوراته
لصيـاغة الطقس كـشىء محسـوب يتسم بعـقالنية مـقصودة وقد
بدأ فى عام  1985مرحلة ما يـسمى (بفنون الـطقس) التى تركز
عـلـى عــمـلــيــة االكــتــشــاف الـتـى تــأتى من داخل الــشــخــصـيــة ومن
خالل عـــنـــاصــــر الـــشـــخـــصـــيـــة عن طـــريـق عـــنـــاصـــر مـــعـــيـــنـــة من
األســـالــيـب: أولــهـــا: (الــعـــنــاصـــر األدائــيـــة) (احلــركـــة - الــكالم -
اإليـــقــاع - الــصــوت - اســتـــخــدام الــفــراغ) ويــقـــصــد بــهــذا إعــادة
استـثارة شكل فـنى قد جدًا مـن الفن.. ح كـان اإلبداع الفنى
والــطــقــسى مــتالحــمــ وكــان بــذلك يــقــصــد عــزل ودراســة هــذه
الــــعـــــنــــاصــــر من احلــــركـــــات األدائــــيــــة وهى (الـــــرقص األغــــانى
والتـعويذة أو الرُقيـة أبنية اللـغة اإليقاع استـخدام الفراغ) أما
ـارسـون ــونـتــاج = الـتــولـيف فى عــقـول مـن  فى الـطــقس فــيـتم ا
الطقس.. إذ ال يـوجد متـفرج فى الفـنون الطـقسيـة وليس هناك
ــعـنى الـعـادى لــلـكـلـمـة ولــيس هـنـاك أيـضــا أداء تـمـثـيـلى ـثل بـا
ـمـارس - الـذى ــؤدى - أو ا مـسـرحى - وأن الـذى يــبـقى هـو - ا
يــعــرفه (جــروتــوفــسـكـى) ويـقــدمه بــأنه (رجـل الـفــعل) وأنـه لـيس
الــرجل الــذى يــقــوم بــدور رجل آخــر.. فــهــو الــراقص والــقــســيس
واحملــارب وهــو خـارج األنــواع اجلــمـالــيــة - فـالــطــقس هـو األداء
التمثيلى وهو حدث أو فعل يتحقق وهو فعل متحقق.. والطقس
الــهـــابط هــو مـــشــهــد فــرجـــة (ألنى هــنــا ال أريـــد أن أكــشف ســرًا
جديـدًا - لـكـنـنى أبـحث عن شىء مـنـسى.. شىء قـد ال تـنـفـعـنا
ــؤدى) فـى نــظـر فــيه الــتــحــديــات بــ األنــواع اجلــمــالــيــة) أمــا (ا
عرفة وهو - حتى وإن لم يرفضه أو (جروتوفسكى) فـهو رجل ا
يـلـعـنه اآلخـرون - يـشـعـر أنه مـخـتـلف عن اآلخـرين - تـمـامـا مـثل
الال مــنـتــمى.. فـقــد تـعــود أن يـكــون هـو مــعـلم أســرار الـدين وأن
ـقـدسـة - فـهـو جـسد يـكـون كـذلك فى مـقـام قـدسـيـة الـنـصـوص ا
اجلــوهـــر.. جـــوهــر كل األشـــيـــاء.. ويــحـــدد (جــروتـــوفـــســكى) دور
ــؤدى) فى هـــذا الــعـــالم.. بـــأنه مــدرس أو مـــعــلـم لــيس أكـــثــر.. (ا
وليس أسـتاذًا أو مخرجًـا.. بل معلم ليس أكـثر.. بكل ما تـتضمنه
كــلــمـة (مــعــلم) مـن مـعــنـى - فـالــتــعــلــيم حــرفــة أو مــهــنـة يــجب أن
ـمثل هـو معـلم يـجيـد حـرفة الـتعـليـم وعنـدما يـولد يـجيـدها.. فـا
ـرتـبط تـمـامـا بـالـطـقـوس ـمـثل يــنـتـهى عـمل (جـروتـوفـسـكى).. ا ا
.. حــيث تــبـدو ــعـنـى الـتــقــلـيــدى الــقـد ــة وبـفن األداء بــا الـقــد
ــة واضـحــة.. وعـلــيـنـا أن الــتـشـابــهـات والــتـمــاثل بـاألســرار الـقـد
نـنـتـظـر إلى عــمل (جـروتـوفـسـكى) وكـأنه جـزء من حـركـة صـوفـيـة
ــرحـلـة كـبــيـرة فى الـغــرب مـلـيــئـة بــاألسـرار.. فـقــد كـان فى تـلك ا
يـبــحث عن شىء مـنــسى - يـبـحـث عن الـنـفس مـن خالل الـنـفس
وعن اكــتـشـاف الــنـفس مع الــذات وذلك من خالل رحـلــة الـنـفس
ــعــرفـة اخلــفــيـة إلى قــلب الــنــفس ومــا يـهــمه هــو أن يــســتـخــرج ا
نسية منـذ آالف السن ويقول: إن عملنا أن نكشف عن تلك وا
(الشذرات األدائيـة) وهى تعمل.. أى وهى فى حـالة عمل وكيف
أنـهـا مـازالت تـعـيش والـعمل عـلى إبـرازهـا وإظـهـارهـا وإخـراجـها
إلى الــنـور وكــذلك تـنــقـيــتــهـا وتــطـهــيـرهــا.. لـلــحــفـاظ عــلـيــهـا فى
ـمـثـل - لـديه - هـو الـنـهــايـة وتــسـيـرهــا فى سـيــاق مـخــتـلف.. فــا
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ـسرحية قصـود بلفظـة الوثائقـية فى احلياة ا ا
هـــو االســتــنـــاد فى كل مـــا يُــكـــتب فى األمـــســيــة
ـــســـرحى إلـى الـــتــوثـــيق ــســـرحـــيـــة لـــلـــعــرض ا ا
ـنـضـبط سـواء كـان نـشـرة أو بـرنـامـج الـعرض ا
أو كُـتيّـبـاً تُحـرر فـيهـا مـعلـومـات أو إرشادات أو
ؤلف الدرامـى.. سيرته عبـارات تتـصل عادة بـا
الدرامية أيديولوجية رؤاه الدرامية فيما كتبه
مُــســـبــقـــا من درامـــات تـــرتــيـب درامــة الـــعــرض

سرحى ب مؤلفاته. ا
كـما تعمد الـنشرة أو برنامج الـعرض أو الكُتيب
ـــضـــمـــون الـــدرامى ـــتـــفـــرج إلى ا إلى تـــوجـــيـه ا
ـتـفــرجـ الـذين يـفـدون إلى لـلــعـرض خـاصـة ا
ـتـفـرج الـطـيارى) - الـعـرض - ومن نُـسـمـيـهم (ا
ــثــلـــون نــصف نــظـــارة الــعــرض وهم عــادة مـــا 
ـسرحى. ومن أجل هـذا النـصف - وهم عادة ا
ـئـات - يــسـتـطـيع الـبـرنـامج احملُـرر - بـفـضل بـا
مـن الــكـــلـــمــة والـــعــبـــارة - حتـــويــلـــهم إلـى زبــائن
لـلمـسرح مُـشعال فـيهم جـذوة االنتمـاء إلى الفن

سرحى. ا
ـكتوبة أضف إلى ما تقـدم من مهـمات الكـلمة ا
تــعـــمـــدّ الــنـــشــرة أو الـــكُــتـــيب إلى عـــرض بــعض
ْ ُـصوّرات الـتى تعـمل على مـستـوي الـصور أو ا

.ْ زمني
ــــســـــتــــوى األول: الــــتـــــاريــــخى وهـــــو اإليــــضــــاح ا
بالـصورة - إضـافة إلى الـكلـمة والـعبـارة - للـمرة
سرح سـرحيـة سواء فى نـفس ا األولى لعـرض ا
أو فى مسرح آخر أو حـتى فى مسرح بلد آخر.
ــتــفـرج إلى مــعــرفـة إن مــثل هـذه الــصــور تـقــود ا
ــســـرحى الــذى يــشــاهــده تــاريــخــيـــة بــالــعــرض ا
فـضال عمـا تـدفع به من مـعـارف تاريـخـية وفـنـية
ـــســـرحى الـــذى ودرامـــيـــة عن مــــســـار الـــعـــرض ا

اذا كل هذا التوثيق ? ُيشاهده. لكن.. 
ـتفـرج عـرضـا أصلـعً - طبـعًـا عـبرْ أن يُـشـاهـد ا
الـســمع - كــمــا يــحــدث فى انــسـيــابــيــة الــعـرض
أمـامـه شىء وإحــســاس طـيـب لــكـنـه من وجــهـة
نـظـرى عـلى األقل  ال يـتـسـاوى من حـيث الـفـهم
واإلدراك ونـــتــيـــجــة فـــلـــســفـــة الــتـــلــقّـى عــنـــدمــا
ـتــفـرج الــعـقل الســتـيــعـاب مــا يـقـرأه يـســتـعــمل ا
س إحــســاسه بل ويــحُــرك فــيه بــعــيــنــيه ومــا 
ــعـرفــة الـواســعـة خــاصـة وهـو يــسـتــعـمل آلــيـة ا

حاست دقيقت من احلواس اخلمس.
ثم .. هــــذا االســـتــــنـــاد - فـى الـــبــــرنــــامج - إلى
ـتـفـرج الـوثـائق الــتـاريـخـيــة من شـأنه أن يــضع ا
فى حـالـة (تـراجع) زمـنى سـواء تـعـاونت احلـالـة
على إبـراز هـذه الصـورة بـاألزياء الـتـاريخـية أو
ــصـــاحــبــة ــوســـيــقى ا بـــالــعــودة تـــاريــخــيـــا إلى ا
سرحى لتـأكيد الـصورة التوثـيقية أو للعـرض ا
ـسرحى. غيـر ذلك من بـقيـة عـناصـر العـرض ا
مـــثل هــذه الـــصــور الـــتــوثــيـــقــيـــة هى األصل فى
ـشـيـر إلى دالالت سلـيـمة ـطـبوع وا الـبرنـامج ا
وغيـر مُزيـفـة أو مؤسـلـبة وهى هى الـتى تـشرح
وضوعية. االنطباق على الوقائع التاريخية وا
فى هـذه اإلشــكـالــيـة تــخـصــيـًصــا نـاقـشــنى أحـد
ــعــهــد الــتــمــثــيل فى طالب الــدراســات الــعــلــيــا 
احملـاضــرة الــســابـقــة عن أن الــتــقــيـلــد بــالــتــوثـيق
الــتــاريــخى- وأقــصــد بــلــفــظــة الــتــوثــيـق الــتــزويـد
والـدعم بالـوثائق أًيـا كانت - ُيـحّول الـعمل الـفنى
تحفية. كالم قـد يظهر جديًدا أو صحيحا إلى ا
ـسـرحى فى ظـاهـره لـكـنه فى الـبـاطن والـواقع ا
اذا? سـرحيـة.  ـعيش خـارج عن دائرة الـعلـوم ا ا

 . ألنه ال يزيد عن سفسطة السوفسطائي
صاحبة مثاال على ما نقول. وسيقى ا لنأخذ ا
سرح الستينيات أنا شخصيا عنـدما أخرجتهُ 
وسـيـقى ليُـصبح عُدت تـمامـا إلى الـتوثـيق فى ا
ـسـرحى. كـيف? عـنـدما مـتـناسـقـا مع الـتـوثـيق ا
أُخـــرج مــســـرحــيـــة من الـــعــصـــر الــرومـــانــتـــيــكى
(هـوجو سـتـانـدال الـفـرنـسيـان - جـوته شـيـلـلر
ــانـــيــان - ألــبـــرتــو نـــوتــا جـــيــوفــانـى جــيــرود األ
اإليـطــالــيــاون - أنــطـونــيــو جــارســيـا جــوتــيــيـرز

يوجى زوريال األسبانيان).
فى مـثل هــذه الـتـوثـيـقــيـة فى اإلخـراج أجـد أنّ
وسيقى الـرومانتـيكية تـوثيق ال مناص اختيـار ا
ـاذا? لـعل من األمـانة فى من االنـصـراف عـنه. 
الـتوثيق أن أصطاد مـؤلفا موسيـقيا عاش نفس
حـقــبـة الـرومـانـتـيـكـيـة وكـتب مـوسـيـقـاه مـنـفـعال
بـــالـــعــصـــر والـــزمن واإليـــقــاع وكـل األحــاســـيس
والـظـواهر الـرومـانتـيـكيـة الـتى عاشـهـا الشـعراء
وسيقـيون والتشكـيليون وغيرهم والـدراميون وا

. من الفنان
هـذا االصـطــيـاد لـوقـائـع الـعـصـر وفــنـونه سـوف
يــضـع يــدى عــلـى مــوســيـــقى تــتـــمــتع بـــالــتــعـــبــيــر
واخلـــيــــال عـــنـــد (بــــيـــتـــهـــوفـن أول اجلـــســـور من
الــكالسـيــكـيــة إلى الـرومــانـتــيـكــيـة ثم ريــتـشـارد
وسيقية أو أعود - فاجنر إمام الرومانـتيكية ا
بـحـكم التـوثـيقـيـة - إلى مؤلـفـات موسـيـقيـة لكل
من فـــردريـك شـــوبـــان ومـــوســــيـــقـــاه الـــشــــعـــبـــيـــة
ـدرسـة الـرومـانــتـيـكــيـة وهـكـتــور بـرلـيــوز رائـد ا
الـرومـانــتـيـكـيـة الـفـرنــسـيـة وأخـيـرا إلى اجملـرى
لــيــست فــرانس مــبــتــكــر مــوســيــقى الــبــروجــرام

والقصيدة السيمفونية).
اذا هذا اإلصرار على توثيق العصر? لكن.. 
أوالً: حــتى يـــتــكــون نـــســيج واحـــد ومُــتـــحــد بــ
صاحبة. وسيقى ا مثل وب ا سرح وفن ا ا
ـوسيـقى الـرومـانـتيـكـيـة خصـيـصًا ثـانـيًا: تـقـوم ا
وسيقى بحيث ؤلف ا على التعبيـر عن فكرة ا
يرتـكز هـذا التـعبـير أول ما يـرتكـز علـى اخليال

وعلى العاطفة.
وسيقـى الرومانتيكـية قد تنامت فى ثـالثًا: أن ا
ــــيالدى الــــنــــصـف الــــثــــانى مـن الــــقــــرن (١٩) ا
لــتـتــطـور إلى أســلـوب رومــانـتــيـكى جــديـد تــمـيـز
بــالــطـــابــعــيْـن الــقــومـى والــوطــنـى.. األمــر الــذى
أدخـلـها إلـى عالـم السـيـاسـة (الـبـولـنـدى شـوبان
ــوسـيــقـيــة الـوطــنــيـة) وبــعـدهــا هـذا ومــؤلـفــاته ا
الـتعـاهـد ب مـوسيـقيـ خمـسـة مثّـلوا الـوطنـية
وهـم خــــارج أوطـــــانـــــهم: ســـــيــــزار كـــــوى مــــيـــــلى
بـالــكـيـريف مــوديـست مـوســورسـكى ألــكـسـنـدر

بورودين رمسكى كورساكوف).
من بــــ أمــــارات الــــتــــوثـــــيق وعالمــــاتـه تــــوثــــيق
ـسـارح ـســرحـيـة وهـو أمـر تــهـتم به ا ـنـاظـر ا ا
األوربــيـة لـعـرض الـفـنـون اجلـمـيـلـة والـتـطـبـيـقـيـة
سرحية على جمـاهير مسرحياتها. تقام هذه ا
ناظر فى ـسرح ليـست ا ـعارض فى مدخل ا ا
حـالتهـا النهـائيـة واألخيرة فـقط التى تـظهر فى
ــنـاظــر تُـبــ مـراحل ــسـرحى لــكن ا الــعـرض ا
ـــنــاظـــر.. األمــر الـــذى يــدفع عـــمل الــديـــكــور وا
ـــتــفــرج إلى مـــعــرفــة مـــراحل الــعــمـل الــفــنى بــا
وطُـــرق تــطـــوره لـــيــســـتــنـــيــر بـــهــا أثـــنــاء جـــريــان

سرحى. العرض ا
سارح العـربية عـلى اختالف دولها وفى ظـنى أن ا
مـدعوة إلى انتـهاج طـريقة أو (سـيسـتم) كمنـظومة
تـوثــيــقـيــة تــسـاعــد طــبـاعــة بــرنـامج الــعــرض عـلى
حــفــظه وتـوثــيـقه. فــلــيس هـنــاك عـرض مــسـرحى
أوربى يخـتفى منـه مثل هذا الـبرنـامج. صحيح أن
ـــوســيــقى والـــفــنــون ـــركــز الــقـــومى لــلــمـــســرح وا ا
الـشـعـبــيـة بـرئـاسـة الـزمــيل د. سـامح مـهـران يـقـوم
علـى كثيـر من اجلهود الـتوثيـقية لـكننى أعـنى هنا
ـســارح األهـلـيـة مـديـرى مــسـارح الـدولـة وحــتى ا
والـثـقــافـة اجلـمـاهــيـريـة عـلى إثــراء هـذا الـنـوع من
ُوتيـفات ب يدى السيـستم لتبـقى مستـقبال كل ا
ـلــفـات الـتــاريـخــيـة والـتــراثـيـة - اجلــمـاهـيــر وفى ا

مسرحًيا.
الصور الفوتوغرافية

ناسبـات العائلية فى أغلب األحوال هى صور ا
الــتـذكــاريــة. وال أظن أنــهـا تُــضــيف جــديـدا إلى
ـــقــال ـــاذا أخـــتــتـم هــذا ا ـــســرحـــيــة.  احلــيـــاة ا
ـــتــــواضع بــــهــــذه الــــفـــقــــرة ذات الــــعالقــــة هى ا

األخرى بالتوثيق?
) عن طـالـعتُ إعالنـا فى الـشـارع (مُـلـصـقـاً فـنـياً
ـمـثـلـون أو ألكُن أكـثر مـسـرحـيـة تُـمـثل حـالـيـا. ا
ُلـصـق (بـبـدلهـم) كـامـلة حتـديـدا صـورهم فـى ا
وكأنـهم أمام قـاعة لـلـمصـوراتى! ما يُـهم متـفرج
ـمـثل ـســرح هـو الـشــخـصـيــة الـتى يــقـوم بـهــا ا ا
ـــــمــــثل نــــفـــــسه حــــتـى ولــــو كــــان بــــطل ولــــيس ا

اذا?  األبطال. 
ـسرحيـة حتمل الكـثير من ألن الشخـصية فى ا
ــــكــــان الــــذى جتــــرى فــــيه عــــنــــاصــــرهــــا ومن ا
ــثل األحــداث. كــمــا تــشــيـر إلـى (الــزى) الـذى 
جـــانـــبـــا هـــامـــا من الــــتـــعـــرّف  أو الـــداللـــة عـــلى

سرحية. مثل فى ا سرحية وليس على ا ا
من هـذه احلــادثـة الـبـعــيـدة عن فـكـر الــوثـائـقـيـة
ودالالتــــهـــا أُشـــيـــر - ومــــرة ثـــانـــيــــة - إلى فـــعل
(الـتوثـيق) وإلى أن يفـهم مصـممـو (األفيـشات)
ـســرح والـتـجـاريـة فى ـهــنـيـة فى ا الـفـرق بـ ا

صرى احلديث. سرح ا اإلعالن لصالح ا

 من 
ب

 أمارات
التوثيق
وعالماته
توثيق
ناظر ا
سرحية ا

 بعض
مثل ا

يظهرون
على
لصق ا
كأنهم
يجلسون
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بادرة شجاعة من الرقيب الفنان على العمل إلى الـنور 
أبــو شـادى الـذى أتـاح لـشــبـاب «مـسـرح الـشــبـاب» مـسـافـة

يصرخون فيها «قوم يا مصرى»..!

محمد غزى

áLôØdG ’EG ¢TÉædÉe ÉæMGh ..ô«Ñc ìô°ùe É«fódG :iõZ óªëe
يواصل غزى حديـثه عن التجربة قائالً: اعـتذرت عن العمل أثناء
ـلك لـيـر» الـتى أعــتـز بـهـا وأعـتـبـرهـا الـبـروفـات من أجل عـيــون «ا
أوصـلـتـنى إلى درجـة االحـتـراف ومن حـسن حـظى أن الـبـروفـات
ــسـرحــيـة «حتت ــا مــنـحــنى فـرصــة الـعــودة مــرة أخـرى  طـالت 
الـسيـطـرة» وشعـرت بـتغـيـير كـبـيـر فى الورق بـعـد التـعـديالت التى

طلبتها الرقابة.

 حمدى نوار
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ـعارك» احـتـاجهـا اخملـرج الشـاب عـصام سـعد 8 أشـهـر من اجلهـد و«ا

سرحية «حتت السيطرة». قبل أن تخرج إلى النور ثانى جتاربه ا
يـقول عـصام: اسـتغـرقت البـروفات وقـتاً
طـويالً وتعـثرنـا فى محـطة الـرقابـة بعد
أن طــــــلـب الـــــــرقـــــــيب عـــــــدة تـــــــعـــــــديالت
نفذناهـا رغم ذلك ظل الوضع كما هو
والــــعــــرض يــــتـــنــــاول مــــشــــاكل الــــشــــبـــاب
ـــصـــرى الــذى يـــطـــول بــحـــثه عـن عــمل ا
لـكن دون جدوى ويـسـيطـر عـليه الـيأس
واالكــتــئــاب وفــيه نــؤكــد فــكــرة «خــوفــنــا
يــصـنع حــكـامـنــا» ونـنـاقـش أزمـة رغـيف

العيش والبطالة.
ويـضــيف عـصــام: اعـتــرضت الــرقـابــة عـلى
أغــنـــيــة (أقــوم احتـــرك) ووصــفــوهـــا بــأنــهــا

رة األولى التى حتريضـية وطلبت مـنا جتهيل األمـاكن والشخصـيات وهى ا
ـرة عـلـى أمـور عـادية أواجه فـيـهـا مـشـاكل مع الـرقـابـة الـتى اعـتـرضت هـذه ا

سبق وقدمت فى أعمال فنية عديدة.

رغم ســعـادته بــخــروج عـرض جــديـد مـن تـألــيـفه
إلى الـــنــور بـــالـــتـــزامن مع عـــمل آخـــر فى قـــطــاع
الـفنـون الـشعـبـيـة واالستـعـراضيـة هـو «زى الفل»

إال أن تــــدخـالت الــــرقــــابــــة أفــــســـدت
ـؤلف حـمـدى نـوار: فــرحـته.. يـقـول ا
هــــنـــاك رقـــبــــاء يـــنـــظــــرون إلى الـــنص
بـعيون بولـيسية وهـذا ال ينفى وجود
آخــــرين يــــنــــظــــرون إلى الــــنص بــــعـــ
فــــنــــيــــة مــــنــــهـم مــــثال مــــازن مــــوسى
صـنفـات على ورئـيس الـرقابـة علـى ا
أبـــو شــادى الــذى تـــدخل حلل األزمــة
بـــعـــد أن ظـل حــبـــيـس األدراج لـــفـــتــرة
طـويـلـة طـالـبـ مـنا جتـهـيل األمـاكن
والـشـخـصــيـات والـدنـيـا كــلـهـا وكـأنـنـا
ـــــبـــــابـــــوى أو اً فـى ز نـــــقـــــدم عــــــرضـــــ

بوركينا فاسو..
وأضـاف: الـرقـيب جلـس معـنـا وحاول الـتـفـتيش فى

ضمائرنا ونوايانا.
ـرة األولى الـتـى يواجـه فـيـها نـوار ذكـر أنـهـا لـيـست ا
مـــشــاكل مع الــرقـــابــة فــله مـــعــهــا أزمـــة ســابــقــة فى
مــسـرحـيـة «شـبـاب روش طـحن» إخـراج
جالل الـشـرقـاوى والـتى لم تـكن سـتـرى

النور لوال تدخل  وزير الثقافة.
ويــضــيـف حــمــدى: الـــروايــة كــانت 27
ورقــة أجـــازهــا الــرقــيب بــعــد أن وضع
خـــــطـــــوطـــــاً حــــــمـــــراء عـــــلى 23 ورقــــة
فــــاضــــطـــررت لــــعــــمل عــــدة تـــعــــديالت
ــــســـرحـــيـــة لـــلــــحـــفـــاظ عــــلى الـــرؤيـــة ا

العامة.
ـــــصــــرى وقـــــال: تــــعـــــرضـــــنــــا لـــــلـــــواقع ا
ومشاكله بشكل صريح دون اللجوء إلى
الـــتــرمــيـــز ألن الــعــرض مـــخــرجه شــاب
وأبطـاله شباب ومن إنـتاج مسـرح الشبـاب لذا كان

واجباً أن يعبر عن الشباب.

قدم مـحمـد غزى أكـثر من جتـربة عـلى مسـرح الدولة وعن دوره
طـحون ـصـرى ا ـاذج من الشـباب ا ـسرحـية يـقـول: نقـدم  فى ا
الــذى يـــتــرك الــبـــلــد مــهــاجـــراً إلى بالد أخـــرى من خالل مــواقف
ـتــفـرجـة ومن يـؤمن سـاخـرة وأدوارنــا تـنـويـعــات عـلى الـسـلــبـيـة ا
لك قـولة (يوسف وهـبى) بأن الـدنيا مـسرح كـبير والـشعب ال 

سوى الفرجة.
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ـســرحى «حتت الــسـيــطـرة» تــدور بــالـكــامل أسـفل كــوبـرى ألن أحــداث الـعــرض ا
حـيث يــنـام ثالثـة شـبــان يـعـانى أحـدهم مـن كـابـوس يـطـارده. جــاء الـديـكـور الـذى
صـمـمه أحـمد شـوقى بـسـيـطـاً ومعـبـراً.. مـجـرد كوبـرى يـعـطى إيـحـاءً بـأنه سقف

يخنق األحالم.
ــسـرحـيـة تــدور أحـداثـهـا فى ســاعـة واحـدة فـقط وتــقع بـالـكـامل يـقـول شـوقى: ا
ـالبس فــهى لــشــبــاب حتـت الــكــوبــرى لــذا كــان تــصــمـــيم الــديــكــور ســهالً أمــا ا
مــطـحـون جــداً واخـتــلـفـت فـقط مالبـس الـشـاويـش من أجل الـتــأكـيــد عـلـى فـكـرة

سرحى. العرض ا

 سامح عبد السالم

zô«àc π¨°T{ êÉàMG ¬«a πª©dGh Ö©°U ¢üædG :ΩÓ°ùdG óÑY íeÉ°S
ـمثل الـشـاب سامح عـبـدالسالم جتـربـة سابـقـة مع اخملرج قـدم ا
عـصـام سـعـد فى مـسـرح الــشـبـاب أيـضـا بـعـنـوان «امـرأة الـسـوق»
ـطـحون صـرى ا ولـذلك كـان اختـيـاره األول لـدور سعـد الـشـاب ا
فى «حتت الـسـيـطـرة» وعـنـدما تـعـثـرت الـبـروفـات واعـتـذر سامح
دة شـهرين وعندما عاد فوجئ باتصال من وسافر إلى اخلارج 

عصام يطلبه الستكمال الدور.

ـــوذجــاً لـــكل يـــقـــول ســـامح: أقـــدم شـــخـــصــيـــة ســـعـــد الـــســـلــبـى 
األشخاص السلبي فى اجملتمع.

ويضيف: تـكنـيك العمل فى الـنص الذى كـتبه حمـدى نوار صعب
ـمــثل ويــحــتــاج إلى «شــغل كــتــيــر» فــالــتـكــنــيك يــلــعب عــلى وعـى ا
بـــالـــدرامـــا واحلــــالـــة الـــتى يـــتـــقــــمـــصـــهـــا لـــذا حـــاولــــنـــا تـــنـــمـــيط

الشخصيات من خالل عناصر العمل.

 وائل شاه
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يـلــعب الـفـنـان الـشـاب وائل شـاهـ شـخـصــيـة خـواسك الـشـاويش الـغـلـبـان الـذى
يتحول فجأة إلى طاغية عندما يستشعر خوف من حوله..

وعن الــتـجـربــة يـقـول: مع كـل مـشـكــلـة كـنـا نــواجـهـهــا كـنـا نــزداد حـمـاســاً لـتـقـد
التجربة.

ويــواصل: أقــدم خـالل الــعــرض شــخــصــيــة الــشــاويـش خــواسك الــذى يــتــظــاهــر
بـالعـنف وحـ يـسـتـشـعـر خـوف من حـوله يـتحـول إلى طـاغـيـة وهـو رمـز حملـاولة
بـعض الدول الـكـبرى الـسـيطـرة عـلى البـلـدان الضـعـيفـة وأتقـمص خالل الـعرض

أكثر من شخصية.. كلها تنويعات على فكرة القهر واخلوف.
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ـصرى خـاض الفـنان حـكيم ا
ــسـرح جتــربــة الــوقــوف فى ا
اخلـــــــاص فـى مـــــــســـــــرحـــــــيــــــة
«بــــرهـــــومه وكـاله الــــبــــارومه»
إخـراج جالل الــشـرقـاوى ثم
انـتـقل إلى مـسـرح الـدولة فى
ـسرحى ««الشـبكة» العرض ا
إخــراج ســـعــد أردش لـــيــصل
إلى جتـربـة «حتت السـيـطرة»
التى يصـفها بأنها ذات طابع

خاص ومختلف.
ـــــســــــرحـــــيـــــة وعن دوره فـى ا
يقول: أقـدم شخصية «واكد»
ـارس عـليه ـطحـون الـذى  ا
«هبـاب» الـطغـيـان وهو جـبان
وخـائف دائـماً ولـكن بـداخله
شـىء إيــــــــــــجــــــــــــابـى يــــــــــــرفـض

الفساد.
ويــــضـــيف: الــــتــــجـــربــــة كـــانت
صعـبـة مـنـذ الـبـدايـة.. وقـمـنا
بتعـديل الشغل أكـثر من مرة
وجه بهـدف تـخفـيف الـنقـد ا
لــلـــنــظــام فى الـــعــمل واحــتــاج

األمر جملهود مضاعف.

صرى  حكيم ا

ــفــارقــة الــدرامـــيــة هــنــا.. أن الــشــبـــاب الــذين صــنــعــوا ا
مسـرحـيـة «حتت الـسـيـطـرة» لـيـواجـهـوا الـقـهـر  ويـقـضوا
عــلـى اخلــوف واجـــهـــوا «قــبـــســـاً» من الـــقــهـــر احلـــكــومى
اضـطـرهم لـتعـلـيب حـلمـهم أشـهـراً طـويلـة قـبل أن يـخرج

عـرض آخر.. يـصرخ فـيه الـشبـاب باحـثـ عن أنفـسهم..
وأحالمـهم الـضـائـعة يـتـحـدون الـقـهـر بـالـفن ويـحـلـمون
ـنـحـهم احلـد األدنى.. بـوطن يـحـبــهم كـمـا يـحـبـونـه و

ة.  ájôµ°S ≈eفقط احلد األدنى من احلياة الكر
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> إن خـلق بـنـيـة واقـعـيـة حـيث يـقـوم احلـدث كـانت من عـمل سـيـجوف
ـــثـل من عـــمل مــــصـــمم عــــروض ســـتـــانـــســــيالفـــكـى كـــمـــا كـــانـت بـــا

ستانسالفسكى نفسه. 26
 áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

> الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة وافق على تعي د. نبيل بهجت مديراً لبيت السحيمى التابع لصندوق التنمية الثقافية.
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الـــرحــــبـــانـــيــــة بـــدالً مـن "األخـــوين رحــــبـــانى"
وأصــبح هــنـاك زيــاد ابن فــيــروز وأمه يــلـحن
لــهــا بــعض األغــانى مـــثل أغــنــيــة "الــبــوســته"
وغـيـرهـا ويـقـدم بعـيـدًا عن عـمه مـسـرحـيات
يـقــوم بــتـألــيــفـهــا وتــلـحــيــنـهــا مــثل مــسـرحــيـة
"شهريـة" و "نزل السـرو" اتخذ فـيهمـا موقفا
ـتــرديـة فى لــبـنـان هـجــومـيًــا عـلى األوضــاع ا
مـن فـســاد لـلــنـظــام الــسـيــاسى واالقـتــصـادى
الـــذى هــــو مـــبــــعث كـل الـــشــــرور ورغم تــــألق
فيروز فى أغـنية رائـعة لزيـاد رحبانى تـأليفًا
وتـلحينًـا وهى أغنية "سـألونى الناس" إالّ أنه
لم يلق جناحًا فى مـسرحه الغنائى كما جنح
والـده عاصى الـرحـبانى ومـنـصور وبـدأ جيل
جـديـد مـن الـرحـبـانـيــة فى الـتـسـعــيـنـيـات فى
الـــظـــهـــور وهـم مـــروان الـــرحـــبـــانى وأســـامـــة
الــــرحـــبــــانى وغــــدى الـــرحــــبــــانى وهم أبــــنـــاء
مـــنـــصـــور الـــرحـــبــــانى وكـــان أبـــرزهم مـــروان
ــعــاونــة والــده مــنــصـور رحــبــانى الــذى راح 
ـسـرح الـغـنـائى مـعـتـمدًا وخـبـرته يـطـور فى ا
عـلى األسس الـتى وضـعـهـا األخـوان مـضـيـفًا
إلـيـها بـصـمـة اجليـل اجلديـد وجـرأته كـشاب
طـمــوح مـجـدد وله رؤيـته وقـد تـعـرف الـنـاس
وخـاصة فى "مصـر" على "مروان الـرحبانى"
عـنــدمـا جــاء بــرائـعــة والـده مــنــصـور تــألـيــفًـا
وتـلحينـا ومن إخراجه هو "مروان" مـسرحية
"آخـــر أيـــام ســـقـــراط" الـــتـى عـــرضـــهـــا عـــلى
ـسـرح الـكـبـيـر بـدار األوبـرا بـالـقاهـرة وهى ا
مـــســـرحــــيـــة تـــاريـــخــــيـــة فى أحـــداثــــهـــا الـــتى
اســتـنــبـطــهـا مــنـصـور الــرحـبــانى من أحـداث
تـــاريـــخـــيـــة حـــدثت فـى "أثـــيـــنـــا" إبـــان الـــغــزو
اإلسبارطى لها وتـعي القائد اإلسبارطى لـ
إلـيـسـانـدر كريـتـيـاس تـلـميـذ سـقـراط حـاكـمًا
ألثـــيــنـــا وتــتــوالـى األحــداث وقـــد قــام مــروان
رحــبـانى فـى هـذا الــعـرض بــاإلخـراج بــشـكل
مـعاصـر مبـهر فى كل عـناصـره من التـشكيل
احلركى والرقصات التى جمعت ب الشكل
الــغــربى األوبــرالى والـــرقــصــات الــفــكــلــوريــة
وسيقى اللبنانيـة باقتدار وجاءت األغانى وا
الـتى وضـعـها مـنـصـور رحـبـانى لـتـتـوج الـعمل
فى شـكل شـبه مـتـكامل مـتـنـاغم مع الـديـكور
واإلضـــاءة والـــنـــظـــام الـــدقـــيق عـــلـى خـــشـــبــة
ــا أبــهــر كل من شــاهــد الــعــرض. ـــســرح  ا
وفى آخـــر عــــرض مـــســـرحى قـــدمـــته فـــرقـــة
تحدة برز الـرحبانية فى اإلمـارات العربيـة ا
اسم مروان الرحبانى مرة أخرى كما شارك
ا فـيهم زيـاد الـرحبـانى الذى كل الرحـبانـيـة 
كـان قــد اشـتــرك فى أكـثــر من عــمل مع عـمه
منـصور فى عـودة للـرحـبانـية هـذا العـمل هو
مـسرحية "زنوبـيا" التى أنتجـتها حكومة "دبّى"
ى حيث و التحـضيـر لهذا الـعمل بشـكل عا
ـنطقة صـحراوية وديكورات شـيد له مسرح 
دينتى "تدمر" كشوف  عمالقة فى الفضاء ا
و "رومــــا" وأشــــعــــلـت أثــــنــــاء الــــعــــرض حــــرائق
ـنـجـنـيق واألسـهم وكرات حـقـيـقـيـة وتراشق بـا
الــنــار فى جــو مـثــيــر مـبــهــر وقـد قــام أنــطـوان
كــربــاج بـــدور "أودلــيـــانــوس" إمــبـــراطــور رومــا
ـلـكة وقـامت الـفـنـانـة "كـارول سـمـاحـة" بـدور ا
لـكـة العـربـيـة السـمـراء اجلمـيـلة زنـوبيـا تـلك ا
الــتـى ســبــقت عـــصــرهــا فى مـــفــهــوم احلــريــة
ـدنــيـة قـبل الـعـسـكـريـة وجـاء عـرض والـثـورة ا
"زنــوبـــيـــا" الـــذى لم يـــحـــضـــره مـــؤلـــفه وواضع
أحلــانـه مـــنـــصــور رحـــبـــانـى لــظـــروف مـــرضه
وحـضــره وعــمل فــيه كل الــرحــبــانــيـة تــقــريــًبـا
ـسـرح لـيــثـبـتــوا أنـهم مـوجــودون عـلى ســاحـة ا
الــغــنــائى الــهــادف بــكـل قــوة وجتــديــد وتــنـاول

لقضايا هامة بشكل فنى جاد وملتزم.

وكــان عـام  1950يــعـتــبــر عالمـة فــارقـة فى
مـسيـرة األخـوين الـفـنـيـة عنـدمـا قـدم لـهـما
الـفـنـان "حـلـيم الـرومى" الـفـنـانـة نـهـاد وديع
حـداد أو الفـنانـة فيـروز التى مـثلت الـعمود
الـثـالث لعـاصى ومـنـصـور رحبـانى وقـدمـها
عــــاصـى فى مــــهــــرجــــانــــات بـــــعــــلــــبك عــــلى
مسـئولـيته اخلـاصـة بعـد أن أقنع الـقائـم
ـهـرجـان الـسـنـوى الـضـخم عـلى أمـر هـذا ا
الــذى يـــحــضـــره اآلالف كل لـــيــلـــة وجنــحت
جنـــــاحًــــا مـــــنـــــقــــطـع الــــنـــــظـــــيــــر وبـــــدأ جنم
الــرحــبـــانــيــة فـى الــســطـــوع وتــزوج عــاصى
الــرحــبـانـى من فــيـروز  1955وأجنب مـنــهـا
زيــــاد رحــــبـــانى  1956 وتــــدفــــقت األحلـــان
الــرحـــبــانــيـــة بــصــوت فـــيــروز فى أغـــنــيــات
تـــعـــيش فـى ضـــمـــيـــر ووجــــدان كل مـــتـــزوق
للطـرب والغـناء والفن اجلـميل منـها "زهرة
ــــدائن" و"زورونـى كل ســــنـــة مــــرة" أحلـــان ا
ســـيــــد درويش وتــــوزيـع األخـــويـن رحـــبــــانى
"وأعــطـنى الــنـاى وغــنى" وغــيـرهــا من تـلك
ـسرح األغـانى اخلالـدة أمـا على صـعـيد ا
الــغـــنــائـى فــقـــد كــان عــام  1960هــو الـــعــام
الــذى ولـد فــيه عـصــر جـديــد لـلــمـســرحـيـة
اللبـنانيـة الغنـائية علـى يد األخوين عاصى
ومــنـــصــور حــ قـــدمــا مــســرحـــيــة "مــوسم
شيد فى الهواء العز" على مسـرح بعلبك ا
الــطـلق حتـت أعـمـدة قــلـعــة بـعــلـبك ومــعـبـد
جـوبــتـر تـلك الـبـقـعــة األثـريـة اخلالبـة الـتى
ـسـرحيـة بـحضـور عـشرة أضـاءتهـا لـيالى ا
آالف مــــتـــــفـــــرج كل لـــــيــــلـــــة شـــــهــــدوا عـــــلى
ـســرح لــبــنـانى ــيالد اجلــديــد  وشــاهـدوا ا
عـربى له شـخصـية خـاصـة جدًا واشـتركت
فى الـعــرض الـفـنــانـة صــبـاح والــفـنـان وديع
الـــصــافى والـــفــنـــانــة فـــيــروز واشـــتــرك فى
الــتــمــثــيل والــغــنــاء الــفــنــان نــصــرى شــمس

يــــنـــتــــمى مــــســــرح "األخــــوين رحــــبــــانى" فى
ــســرح الـــغــنــائى" إالّ أنه فى ظــاهــره إلى "ا
ـــعـــنى واقع األمـــر ال يــــتـــوقف عـــنـــد هـــذا ا
الذى قـد يتوهم الـبعض أنه يـكتفى بـتقد
األغــانى والــرقـصــات الــشـعــبــيـة الــلــبـنــانــيـة
بـشـكل اســتـعـراضى مـفــرغ من مـضـمـون أو
تــنــاول قــضــايــا مــا فــهــو عــلى الــعــكس من
ــسـرحى ذلك تـمــامًـا إذ يــتــنـاول الــعـرض ا
عـنــد الــرحــبــانــيــة قــضــيــة أو عــدة قــضــايـا
يـــقـــدمـــهـــا فى قـــالب اســـتـــعـــراضى غـــنـــائى
ــتــلــقى ويـــســتــحــوذ عــلى وجــدانه يــجــذب ا
ومـــشــاعـــره مــنــذ حلـــظــات الـــعــرض األولى
وحـتى الـنــهـايـة فـإنه دائـمًـا مــا يـكـون مـبـنـيًـا
على قـصـة أو حدوتـة مـا ذات بنـاء تـقلـيدى
له مـقدمـة وعـقدة وحَل تـنـتهى به الـرواية
ونـــرى ذلـك فى كل األعـــمــــال الـــتى قـــدمت
مــنــذ األربـعــيـنــيـات وحــتى الــعـرض األخــيـر
"زنــوبــيــا" الـذى قــدمــته الــفـرقــة بــاإلمـارات
ـــــــاضى  2007وهـــــــذا يــــــعـــــــنى أن الـــــــعــــــام ا
سرحية يتم تألـيفها كأى مسرحية عادية ا
تـــعـــتــــمـــد عـــلى احلـــوار فى األســـاس إالّ أن
احلـوار عـنــد الـرحــبـانــيـة حـوار غــنـائى وإن
كـان يـتـوقـف الـغـنـاء أحـيـانـا ويـظـهـر احلـوار
ــســرحــيــات الــعــادى وقــد  ذلك فـى كل ا
عدا مـسرحيـة واحدة قـدمها األخـوان سنة
 1964وهى مسرحية بياع اخلوا والتى
كــانت مــغـنــاة من بـدايــتـهــا لــنـهــايـتــهـا وسط
الــقــالب االســتــعــراضى والــراقص وتــعــتــبــر
ـــســرحـــيـــة تـــكـــمــلـــة أو جـــزءاً ثـــانـــيــاً هـــذه ا
سرحية "الـليل والقنديل" التى قدمت قبل
بـيــاع اخلـوا بـعــام أى سـنـة  1963وبــنـفس

مثل ونفس أدوارهم. ا
اعتمـدت مسرحيـات الرحبانـية منذ بـدايتها
ـوروث الـشـعـبى الـلـبـنـانى والـرقـصات عـلى ا
ــعـــروفــة هــنــاك مـــثل "الــدبــكــة" الــشــعـــبــيــة ا
بـتـشـكـيالت جـديـدة بـالنـسـبـة لـلـعـصـر  الذى
قـدمت فـيه كـمـا اهـتـمـت بـالـديـكـور اهـتـمـاًما
ــــمـــثـــلـــ كـــبـــيــــًرا وكـــذلك بــــإكـــســـســـوارات ا
ــوحــدة البس ا وإكــســســوارات اخلـــشــبــة وا
ـــــنـــــاســـــبــــــة لـــــكل ـالبـس ا لــــــلـــــراقـــــصـــــ وا
ـسرحـيـة. ولم يـكن وقـتـمـا بدأ شـخـصـيـات ا
الــــرحـــبـــانــــيـــة قـــد انـــتــــشـــر بـــعـــد مــــصـــطـــلح
الــــســـيــــنـــوغــــرافــــيـــا وكــــان األخــــوان عـــاصى
ومـنـصـور الرحـبـانى يـحـمالن عـلى عاتـقـهـما
كل مـسـئـولـيـات الـعـرض من تـألـيف وتـلـحـ
الــــــعــــــمـل واإلخــــــراج الــــــدرامـى وتــــــصــــــمــــــيم
الـرقـصـات واالشـتـراك بـالـتـمـثيـل فى أحـيان
كــثــيــرة إذ كــان األخ الــثــالث لــهــمــا "إالــيــاس
الـرحـبانى" مـازال فى سن صـغيـرة حـ بدأ

األخوان رحبانى..
واألخـوان رحــبــانى هــمـا عــاصى ومــنــصـور
الــرحـبــانى والــدهـمــا حــنــا إلـيــاس رحــبـانى
ولــدا فى شــمــال بــيــروت بـبــلــدة أنــطــلــيـاس
ــوســيــقى وبــرعـــا فــيــهــا فى ديــر وتــعــلــمـــا ا
الـبـلبـسـة وكـانت بدايـتـهمـا مـبكـرة جـدًا قبل
بــلـوغــهـمــا ش الـرشــد وهـمــا مـتـقــاربـان فى
الـعـمـر فـعـاصـى الـرحـبـانى ولـد سـنـة 1923
ومـنـصـور فى  1925 أو األخ الـثـالث إلـيـاس
فقـد ولد سنة 1940وقد عـمل األخوان فى
اإلذاعـة الـلــبـنـانـيـة وضــمـا إلـيـهـمــا أخـتـهـمـا
ســلــوى الــرحــبـــانى وقــدمــا فى بـــدايــتــهــمــا
األغـــانى الـــقــصـــيــرة أحلـــانًــا وتـــألــيـــفًــا أمــا
أعــيـــنــهم فــقـــد كــانت دائــمًـــا صــوب الــعــمل
ـسرحى يطمـحان إلى خلق مـسرح غنائى ا
ـوسـيقى زوج  ـيـزة  لبـنـانى ذى هويـة 
عــربــيــة تـظــهــر فــيــهـا روح مــوســيــقى ســيـد
درويش مــخـلــوطـة بــنـزعــة حــداثـيــة غـربــيـة

كانت تعتبر جتديدًا آنذاك.

ـسـرحـيـات اقـتـحـامًـا ألمـور داخـلـية أجـرأ ا
ـــــوضـــــوع فى لــــــبـــــنــــــان ســـــواء مـن حـــــيـث ا
الـدرامى أو من تــلك اإلفـيـهــات الـتى كـانت
تــلــقــيـهــا فــيــزوز والــفـنــان "أنــطــوان كــربـاج"
والـــفــــنــــان "نــــصـــرى شــــمس الــــدين" وقـــدم
األخــويـان عــاصى ومــنــصـور رحــبــانى بــعـد
ذلك  1972مــــســـرحـــيــــتـــ هـــمــــا "نـــاطـــورة
ــــفـــاتـــيح" و "نـــاس من ورق" وســـنـــة 1973 ا
قـــدمـــا مــســـرحـــيـــة "احملـــطــة" ومـــســـرحـــيــة
"قــــصــــيــــدة حب" و 1974 «لــــولـــو» و 1975

" و  1977مسرحية "بترا" "ميس الر
الــــتـى قــــدمت فـى عــــمــــان ودمــــشق نــــظــــرًا
للظـروف الداخلـية للبـنان وكانت مـسرحية
بــتـرا هى آخـر مــسـرحـيـة قــدمـتـهـا الــفـنـانـة
فــــيــــروز مـع األخــــويـن عــــاصى ومـــــنــــصــــور
الـــرحــبــانـى واشــتــرك فـى األحلــان وقــيــادة
األوركـســتـرا الــفـنــان  إلــيـاس رحــبـانى األخ
الثـالث لـعاصـى ومنـصـور وكان وقـتـها دائم
ــتــحـدة الــتــنــقل بــ أســبــانــيــا والــواليــات ا
كـان ــوســيــقى وفى ســنـة  1979  لــدراسـة ا
انـــفــــصـــال عــــاصى الـــرحــــبـــانـى عن زوجـــة
"فــيــروز" وبــدايــة نــضــوج "زيــاد الــرحـبــانى"
ابن عـاصى وفــيــروز واشـتــراكه فـيــمـا بــعـد
فى الـعـمل مع الـرحـبـانـيـة وفى سـنـة 1980
ـؤامـرة قـدم األخــوان رحـبـانى مـسـرحـيـة "ا
مــــســـتــــمـــرة"  1984 ومــــســــرحـــيــــة "الـــربــــيع
السـابع" بـدون فـيروز ولـكن بـنـفس أعـضاء
الـــفـــرقــة نـــصـــرى شـــمس الـــدين وأنـــطــوان
كــــربــــاج وغــــســــان صـــلــــيــــبــــا وهــــدى حـــداد
خ ويــتــوفى ــرض عـــاصى بــنــزيف فـى ا و
فى أبــــريل  1986وتـــــكــــون عالمـــــة فــــارقــــة
أخــرى تــلك الــسـنــة فى تــاريخ الــرحــبــانــيـة
ويبـدأ اسم مـنصـور الـرحـبانى فى الـظـهور
مــنـفــردًا مع تـغــيـر اسـم الـفــرقـة إلى فــرقـة

ــــســــرحــــيــــات الــــديـن وتــــوالت بــــعــــد ذلك ا
الـرحـبــانـيـة فــجـاءت مـســرحـيـة الــبـعـلــبـكـيـة
 1962بطولة فيروز ونصرى شمس الدين
ومـثـل فـيــهــا األخـوان عــاصى ومــنــصـور ثم
فى عـام  1963مسـرحـيـة "الـلـيل والـقـنديل"
الـــتى ظـــهــــرت فـــيـــهــــا "هـــدى حـــداد" أخت
الــفــنـــانــة فــيـــروز تــمــثـل وتــغــنـى وفى نــفس
الــسـنــة قــدمـوا مــســرحــيـة "دوالــيب الــهـوا"
ولـلمـرة الثـانيـة تمـثل وتـغنى الـفنـانة صـباح
إلى جــــانب فــــيـــزوز وكــــان نـــصــــرى شـــمس
ـــــشـــــتـــــرك فـى مـــــعـــــظم الـــــدين الـــــعـــــامـل ا
مــســرحـــيــات األخــوين رحــبـــانى وفى ســنــة

 1964قدمت بياع اخلوا ضمن
مـــهــرجـــانــات األرز بـــحــضـــور عــشــرة آالف
مـتـفـرج كل لـيـلـة كـمـا سـبق ذكـر ذلـك وقدم
مـــســرحــيــة أيــام األخــوان بــعــد ذلك  1966 
ـــلك 1969 فـــخـــر الـــدين و 1967 هـــالـــة وا

"جبال الصوان" 1970 يعيش يعيش"
ــسـرحــيـات كــلـهـا من وكـانت مــوضـوعـات ا
تـألـيف وتـلـحــ عـاصى ومـنـصـور رحـبـانى
ــوضــوعــات وبــطــولــة فــيــرزو وتــدور تــلك ا
حـول أمـا العالقـات اإلنـسـانـية الـتى تـظـهر
فـــيــهـــا فـــيـــروز دائـــمًـــا الــبـــاحـــثـــة عن احلق
والـعـدل واحملاربـة لـلـشر وكـشـفه واجلـريـئة
ـتمردة الـتى تفعل وتـقول ما ال الشجـاعة ا
ـسـرحـيات ـكن لـآلخـرين فـعـله وتـنـتـهى ا
ــنــطــقــيــة الــتى بــالــنــهــايــات الــســعـــيــدة أو ا
ـــــوضــــوعــــات ــــتـــــلــــقى وكـــــانت ا تــــرضـى ا
ــــســـرحــــيــــة تـــمــــر فى صــــيــــاغـــتــــهـــا عــــلى ا
السـلبـيات اإلنـسانـية إمـا بصـفة خـاصة أو
بــــإســــقــــاط عـــــلى األوضــــاع الـــــســــيــــاســــيــــة
الــداخـــلــيــة بـــلــبـــنــان واألوضــاع اخلـــارجــيــة
بـالــدول الـعــربـيــة كــكل وجـاءت ســنـة 1971
لــيـــقــدم األخــوان مـــســرحــيــة اعـــتــبــرت من

سرح الغنائى  الرحبانية.. عندما يكون ا
صاحب قضية

 عالقات إنسانية 
وبحث دائم عن احلق والعدل

وحتقق اجلمال

 فيروز

 منصور  وعاصى الرحبانى

لكية لدخول  الغناء البوابة ا
سرح الرحبانية عالم ا

تميز هو صـمم اا وضوع ومـصمم الديكور. وا بكرة تـقوم ب اخملرج وا > إن الـعالقات ا
مـن يشرع فى وضع تصوره خـطوة خطوة مع اخملرج فـهو يعود إلى الوراء يـغير ويحذف

طبقاً للمفهوم الكلى الذى يتخذ شكله تدريجياً.

سرح احلديث. > الفنان الشاب محمود غريب انضم إلى فريق عمل مسرحية «السلطان احلائر» التى يجرى اخملرج عاصم جناتى بروفاتها حاليا با

سرحي جريدة كل ا
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بـجودة التـنظـيم واحلرص علـى الدعايـة بشـكل يليق
بقيمته وقيمة أبطاله"

فلماذا إذن قدمت استقالتك?
"لـم تــــكن االســــتــــقــــالــــة خالفــــا مـع وزارة الــــثــــقــــافـــة
وتــــوجــــهـــاتــــهــــا ولــــكن خـالفًــــا مع الــــنــــظـــام اإلدارى

والوظيفى"

ما سـبب عدم عـرض مسـرحيـة مصـر اجلديدة رغم
أنه  التحضير لها?

ـسـرحـيـة فى بـورسـعـيـد أيام "سـبق أن قـدمت هـذه ا
الــهــوايـــة وكــانت من إخـــراجى وذلك بــعـــد عــرضــهــا
ــبـنـى الـرائع عـنــدنــا فى مــسـرح (األولــدرادو) ذلك ا
الــذى كـان يــشــبه دار أوبــرا مـصــغــرة وقـد كــانت من
إخـراج كـمــال يـاسـ وحـ رأيـتـهـا قـررت إخـراجـهـا
سرح وكان نـعمان عاشـور يقضى إجازة فى نـادى ا
الـــصــيف عـــنــدنـــا فى بــورســـعــيـــد كل عــام. فـــأجــلت
ــسـرحــيــة حـتى يــأتى ودعــوته إلــيـهــا فــجـاء عــرض ا
وشـاهـد عـمـلـنـا ثـم كـتب عـنـا فى عـمـوده بـالـصـفـحـة
ـتنـا لـلرجل األخـيـرة بـاجلمـهـوريـة شعـرًا. ومـازلت 
كـرمه هـذا. بــعـد كل هـذه الــذكـريـات جـاءنـى سـمـيـر
شـروع لعرض "عـيلة الـدوغرى" فقلت العصـفورى 
له  إن الـعــمل قـدم فى مـسـلــسل تـلـيـفــزيـونى بـطـولـة
ــكـنــا تـقـد عــمل آخـر يــوسف شـعــبـان ولم يــعـد 
بعد ذلك ورجـوته إن كان يـريد تقـد عمل لنـعمان
عاشـور فلـيـكن النـاس الـلى حتت أو مـصر اجلـديدة
ووافق رغـم أنه كــان قـد بــدأ فى الــتــحــضــيـر لــعــيــلـة
الدوغرى لكن قال لى إنـه يبحث عن صيغة شراكة
ـنـتج مـحـمـد فـوزى ـسـرح الـقـومى وا إنـتـاجـيـة بـ ا
لــكـنــهم لألسف لم يــصـلـوا لــتـلك الــصـيـغــة والـتى لم
تـكن مــالـيــة فـقط وظــنى أنـهــا كـانت مــسـمــار جـحـا
الـــذى تــــعــــلق بـه أحـــد األطــــراف كـى يـــنــــســــحب من
ـشـروع وقـد جــلـست وسـمــعت من الـطــرفـ لـكـنى ا
فى كل مـرة كـنت أشـعـر أن هـنـاك شـيـئـا غـامـضـا لم

أعرفه".
هل هناك أزمة مسرح فعال كما يردد البعض?

سرح ال وجود لـها إال فى نفوس من يقولون "أزمة ا
بــهـا نــحن ال نـقــول إنه ال تـوجــد مـشــاكل ولـكــنـهـا -
ـــرحـــلى اخلــاص ــشـــاكل - مـــرتــبـــطـــة بــالـــظــرف ا ا

سرح اآلن ًـا كانت الـسيـنمـا تتـخطف جنـوم ا قد
ثل سـينـمائـيا حتى انقـلبت اآليـة وما إن يـنجح 

يتجه لتقد عرض مسرحى!
"هذا بالنسبة للـمسرح التجارى الذى يجتذب جنمًا
سـينـمـائـيًـا لـعروضـه لكـنه فى مـسـرح الـدولـة األمر
ــنــاســبــة أنــا أول من اجــتــذب حــســ يــخــتــلف وبــا
ـــســـرح الــــدولـــة وذلك فى عـــرض "أهال يـــا فـــهـــمى 
بـكــوات" مع الـفـنــان عـزت الـعاليـلـى ولك أن تـتـخـيل
جنمـى سيـنـما يـقومـان بـبطـولـة مسـرحـية بـالـقومى
رغم أن زمـالئـى فـى الـــــــقــــــــومـى أبـــــــدوا تــــــــرددًا فى
الـــبــدايـــة وخـــشـــيــتـــهم أن حـــســـ فـــهــمـى لم يـــقــدم
ــســرح الـقــومى قــبالً واقــتـصــر رصــيـده عــروضًــا بـا
ــــســـرحى وقــــتـــهـــا عــــلى عــــرض واحـــد لـــلــــمـــســـرح ا
ـعـرفــتى بـحـسـ الــتـجـارى مع أحــمـد بـديـر لــكـنى 
فــهــمى أن بــداخــلـه  روحــاً فــيــهــا ألـق ولــيس تــافــهــا
تـــمــســـكت  بـــرأيى واحلـــمـــد لـــله فـــإن الــعـــمل حـــقق

جناحًا هائالً".

بعض الـشباب لهم رأى فى مـسرح الستيـنيات يكاد
ينزع عنه أى فضل.

"هـذا أمر طـبـيـعى الشـبـاب فى حـاجة لـلـدخول فى
حوار واإلنسان إن لم يجـد ما يحاوره يخلق لنفسه
طـواطـم أو تـمــاثـيل يــســبـهــا ويـلــعـنــهــا ثم يـحــطـمــهـا
ــحـــوا صــفـــحــات من لــكــنـــهم ال يـــســتـــطــيــعـــون أن 

التاريخ سطرها أساتذة أساتذتهم".

دراستك للقانون أثرت فيك بوصفك فنانًا?
"حـ وقـفت أمــام جلـنـة االخـتـبـار بـالـقـومى سـألـنى
ـاذا ـســرح أيـامــهــا أحـمــد حـمــروش  مـديــر هـيــئــة ا
تــريـد أن تــكــون فـنــانــا رغم أن بـإمــكــانك أن تــصـبح

وكيالً للنيابة.
لـــقــد درست فـى كــلـــيــة احلـــقــوق نـــظـــمًــا ســـيــاســـيــة
سيـحية واليـهودية وعلم واقتصـاداً وعلم اجتمـاع وا
اإلجـــرام وعــــلم الــــعـــقــــاب والـــشــــريــــعـــة اإلسالمــــيـــة
ــســلـــمــ درس لى واألحــوال الـــشــخــصـــيــة لـــغــيـــر ا
أسـاتذة عـظام مـثل حلـمى مراد وعـبد األحـد جمال
ــواد شــكـلت مــكــونـات دخــلت فى الـدين وكـل هـذه ا
نــسـيج رؤيــتى الـفــنـيــة فـنــحن فى زمن فــيه حتـوالت
كـبيرة من حـولنا وكـلية احلـقوق أعـطتنى مـا يتصل
بـعلـم النـفس والـفـلـسـفـة واالجـتـمـاع فـكـيف تـتـحدث
عن كـــونك فـــنـــانًــــا ولـــيس لك نـــصـــيـب من كل هـــذه

العلوم".
ــســرح الـقــومى لــفــتـرة قــصــيـرة ثم تـولــيت إدارة ا

قدمت استقالتك فلماذا?
ــســرح الــقــومى قــدمت أشــهــر "حــ تــولــيت إدارة ا
مـــســـرحــيـــة فى تـــاريــخـه وهى مـــســرحـــيـــة "أهال يــا
بـكــوات" واحــتــضــنــتــهــا مـنــذ كــانت فــكــرة فى عــقل
كــاتــبـــهــا لــيـــنــ الــرمــلى أيـــضًــا قــدمت مـــســرحــيــة
"البهلوان" وخـاطبت بشأنها د. يوسف إدريس الذى
ــسـرح بـسـبـب رفض هـذه الـروايـة كـان قــد اعـتـزل ا
قبالً ورجـوته أن يعـيد الـنظر فـى قراره ومازالت به
حــتى وافق وحــضــر مــعــنـــا كل لــيــالى الــعــرض الــتى
شـهـدت إقـبـاالً مـنـقـطـع الـنـظـيـر. لـدرجـة أنـنـا نـقـلـنا
ـسـرح إلى قـاعــة الـعـرض فـلم ـوظـفـ بــا مـقـاعــد ا

قاعد من قهوة متاتيا! وكان تكف واستعنا 
 د. يــوسف إدريس فى غـايــة الـسـعــادة بـعــمـله الـذى

استمر عرضه قرابة السبعة أشهر.
عرض آخـر تصـادف يوم تـوليـتى قـبل افتـتاحه بـيوم
واحـد وهـو دمـاء عـلـى سـتـار الـكـعــبـة بـطـولـة زمالء
قــديــرين مــثل يــوسف شــعــبــان واألســتــاذة ســمــيــحـة

أيوب.
سرحـية كنت مـرشحًا لـبطولـتها بـداية ح وهـذه ا
ـســرح احلـديث ومــديـره كــان مـقــررًا عـرضــهـا فـى ا
وقتها محمـود احلدينى وأجرينا بروفات ترابيزة ثم
يـزانيـات وانسـحبت فرشح حـدثت ظروف تـتعلق بـا
لــلــدور أسـتــاذ عــظــيم هــو يــوسف شــعــبــان ثم نــقل
الـعرض للـقومى وأنـتج قبل تـوليـتى ولكن كـان لزامًا
عـــلـى أن أرعى الــــعـــرض وكــــأنه مـن إنـــتــــاجى وذلك
لـعالقـتى الـوجـدانـيـة بــالـعـرض وعالقـتى اإلنـسـانـيـة
بــأبــطــاله ســواء أســتــاذتــنــا ســمــيــحــة أيــوب أو أخى
يوسف شعبان وسـاندت العرض بقوة ليس لضعف
فيه فقـد كان من أكثـر العروض تـألقًا وقـيمة ولكن

بالتحول من نظـام االشتراكية إلى نظام السوق وما
اســتـــتــبــعه من رفـع الــدولــة يــدهــا عـن اإلنــتــاج وبــيع
ـــمــلــوكـــة لــهــا ولـــقــد تــأثــرت األصــول اإلنــتـــاجــيــة ا
الـسينما بشـدة نتيجة لـذلك واحلمد لله أن الدولة
سـرح وبـصفـة عامـة ال بد لم ترفع يـدها بـعـد عن ا
من دور لـــلــدولــة فى الــفن ألنـه ال يــنــمــو بــعــيــدًا عن

الدولة"

سرح التجريبى? ما رأيك فى ا
"لـــقــد تـــبـــنت الـــدولـــة فـــكــرة الـــتـــجـــريب بـــإطالقـــهــا
مــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولـى لــلــمــســرح الــتــجــريــبى
وبــدايــة فــقــد كــان لــنـــا رأى مــخــالف لــست وحــدى
ولـــكن أيــضـــا كــان لـــكــرم مـــطــاوع وســـعــد أردش ...
وهـو أن كل عمل البـد أن يـكون جتـريـبيًـا وفيه شىء
جــديــد يــوسف إدريس قــدم جتــريــبًـا فـى نـصــوصه
ومـنــهــا الـفــرافــيـر كــرم مــطـاوع قــدم الــتـجــريب فى
إخـراجه لـعـروض مــثل لـيـلـة "مـصــرع جـيـفـارا" وكـذا
نعمـان عاشور الـذى قدم الواقعـية الشـعرية التى ال
حتــــاكى الــــواقع والــــقـــادرة عــــلى حتــــريك مـــشــــاعـــر
اجلـمـهـور ودغـدغـة مـشـاعـره كل ذلك كـان جتـريـبـا
ـــهـــرجــــان الـــتـــجـــريــــبى والـــذى رغم قـــبل انــــعـــقـــاد ا

ى" اعتراضى عليه إال أنه قام بتكر
ــفـروضــة حـالــيًـا عــلى الـفن مـاذا عن الــوصـايــة ا

خصوصًا من السلطة الدينية?
"الـســلـطــة الـديــنــيـة مــصـطــلح غــيـر مــوجـود هــنـاك
تـمثلة فى األزهـر بهيئـاته وهو مثال مراكز ديـنية 
لـلـوســطـيــة وقـد يـحــدث خالف فى بــعض األحـايـ
لكن احلوار يظل موصوالً ونـخرج فى النهاية بيق
ـكن الـتـفـاهم بـشـأنـهـا وجنـد دائـمًا روح أنـهـا أمور 
كننا من تقد فن ا  التفتح الفكـرى والروحى. 

ذى قيمة وال يتعارض مع قيمنا ومبادئنا.
أمــا إن كـــان هــنــاك ظـــرف من الــتــشـــدد فــهــذا أمــر
ـثل شاغالً هامًا نطـقة كلـها ومازال  تعانى مـنه ا
ولـكن ال تـراجع أمـامه لـقد ذهـبـنـا بـعـرض "أهالً يا
بـكـوات" إلى صـعـيـد مـصر (أسـيـوط) حتـديـدًا لـنقل
رسالـتنا تـلك وجاءتنـا كلنـا تهديـدات نصهـا (ستقتل
سـرح) حتى لـزميـلنا فى الـسيـارة أو بيتك أو عـلى ا
عـزت الــعاليـلى الــذى كـان قـد تــرك الـعـرض قــبـلـهـا
ــــســــرح يــــســــتــــحق أى وحــــلـــــلت مــــحــــله. ورأيـى أن ا

تضحيات من أجله.
لكـنك عـاصرت مـشـكلـة مسـرحـية (ثـأر الـله) التى

منعت حتى يومنا هذا?
ـنـاقـشة ـا تـتـصور وا "هـذه مـشكـلـة شـائكـة بـأكـثر 
حولهـا أعقـد من أن تفض فى حوار صـحفى لكـننا
أمـــام عـــرض مـــتـــكـــامـل لـــنص الـــشـــرقـــاوى وإخـــراج
عـبـقـرى لـكــرم مـطـاوع وجنـوم عـظــمـاء عـلى رأسـهم
يـــوسف وهــبى ومـــعه أمـــيــنــة رزق وعـــبــد الـــله غــيث
وجاهز لـلعرض لـكن حدث تنـاقض ب فهم الـلجنة
لـلعـرض والصـياغـات الفـنـية الـتى وضعـها مـخرجه.
ووصــلت األمــور إلى حــد إغالق الــعــرض حـتى اآلن
لألسف الـشديـد وكـان البـد أن تـكـون هـناك أسس
لـلـتـفـاهم بـشـكل مــوضـوعى ألن كـافـة الـقـضـايـا من
ـــمــــكن إدارة حـــوار حـــولــــهـــا بـــعـــيــــدًا عن االنـــغالق ا
والـتضليل والتـضييق وانسـداد الرؤى. ألن التناقض
موجود دائمًـا وبدونه ال يحدث حراك لكن البد من

احلوار حوله"
سرح? سئولى ا هل لديك توصيات 

سارح حـاليًا سـرحيـة ألن ا "االهـتمام بـاألبنـية ا
وما يحـيط بهـا من عشوائـيات أمر مـزعج انظر
لـلـمـسـرح الـقـومى ومــا حـوله من بـاعـة يـفـتـرشـون
ــــســــرح يــــجــــدون الــــطــــريق كـــــله حــــتـى أن وراد ا
صـعوبة فى الوصـول إليه سيـرًا على أقدامهم ثم
ـــســـارح نــفـــســـهــا كـــمـــا تــرى مـــســرح إن أحــوال ا
الــطـلــيــعـة مــغــلق لـلــتــحـســيــنـات ومــســرح الـسالم
أيضًا ثم إن مسرح األزبـكية عائم على بركة من
ـيـاه اجلـوفـيـة سـبـبـهـا إنـشـاء جـراج الـعـتـبـة ولـو ا
ــسـرح ســتـرى صـورتك رفـعت لــوحـاً من خــشـبـة ا
ياه حتته. أحتدث عن أكبر بجالء على صفحـة ا
مــســـارح الـــعــاصـــمــة فـــكــيـف هى أحــوال مـــســارح

األقاليم إذن?!"

 وصيتى
االهتمام
باألبنية
سرحية ا

فما 
يحيط
بها يدعو
للبؤس

 فى أول 
عمل
بالقومى
أخذت دور
البطولة ..
لكننى
انتظرت
البطولة
التالية ٧
سنوات

كن ال 
محو
صفحات
مسرح
الستينيات
من التاريخ

 طالبت
يوسف
إدريس
بالتراجع
عن اعتزال
سرح ا

أول من اجتذب حس فهمى

الستينيات.. مسرح األساتذة

دراسة احلقوق

أمر غامض!

كان لدينا جتريب!
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بـاد عـلـميـة صـارمـة لكن مـفـهـوم اخملرج بـاعـتـباره ـكن أن يعـمل طـبـقـاً  ـسـرح  > إن ا
مـسـئوالً عن مـخـتـبر لـلـعالقات اإلنـسـانـية أصـبح عـنصـراً رئـيـسيـاً فى مـسرح احملـتـرف

سرحى. اجلدد وقد بلغ غايته التعبيرية فى مختبر جروتوفسكى ا

> نادى روتارى القاهرة قرر اختيار مسرحية «ماكبث» لشكسبير والتى قدمها طالب جامعة حلوان هذا العام إخراج هشام عطوة كأفضل عمل مسرحى طالبى فى 2008.

سرحي جريدة كل ا
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أولـــــلــــــمـــــخـــــاوف الالشـــــعـــــوريــــــة)- وهـــــذا هـــــو مـــــاجـــــعل
(أوسـكـار) يـنكـر مـوته بـتـحــــويـله إلى (نـوم ) يحـق فيه

لله (األب الكونى) فقط إيقاظه ..
ــا يــعـنـى أن (الـســيــدة الـورديــة)هى فــقط  الــتى كـان
بـدأ(التـمثـيل أوالتـجسـيد) لـتتـطابق يجـب أن تخـضع 
مع مــاهــيـة ســابــقــة عــلى وجــودهــا .. لــذا قـامـت بـأداء

ثلة- قارئة) مطابقـة لها .. دورها(
خاتمة :

كن الـقول إن (الـعرض/الـقراءة) يـنبـنى فى األساس
عــلـى (الــصــوت  –الــصـــمت) (احلــضــور- الــغــيــاب) ..
وكما أشرت من قـبل فالصمـت والغياب هـما اآلليتان

اللتان حتققان اكتمـــــال الصوت واحلضور ..
ـــكـن أن نالحظ إال أن الـــصــــمت والـــغــــيـــاب- كــــمـــا 
ــركـزيـة الــتى يـتـأسس عــلـيـهـا يـتـأسـســان عـلى نـفس ا
الــــصـــوت واحلـــضــــور .... أعـــنـى (مـــركـــزيــــة أوســـكـــار

نفسه) ..
وفـى عــــرض/قـــــراءة آخــــر يــــحــــمـل اسم (الـــــتــــطــــريــــز)
لـلــمــخـرجــة (عــفت يـحــيى) (الــذكـر) الـــــــذى يــتـمــحـور
حـولـه الـسـرد (األنـثـوى) يـتـمـتـع بـالـغـيـاب والـصـمت هـو

اآلخر ..
وما أريد قوله هنا- إن ذلك الـغائب الصامت هو ما
ــتــعــلــقــة ــتــعـــددة ا تــتــخــذ مــنـه الــســرود الــتــخــيـــيــلــيــة ا
بـاجلـمـهـور مـحورا لـهـا ... أعـنى أن هـذه الـتـقـنـية هى
إحـدى مـكـونـات الـبـنـيـة الـتــى تـتـأسس عـلـيـهـا (عروض

سرحية) .. القراءة ا
إال أنـــنـــا نالحـظ أيـــضـــا أن تـــلك الــــعـــروض تـــضع (فن
ـــســــرح) بـــرمـــتـه فى مـــوضـع ســـؤال هـــذا فـى الـــوقت ا
الــــذى تــــنــــتــــمـى فــــيه هـى نــــفــــســــهــــا إلـى ذلك الــــفن ...
ــســرحــى مــصــادره فــخــطـــابــهــا يــســتــمــد مـن الــتــراث ا

الضرورية- لتفكيك ذلك التراث نفسه !..
ماالذى يعنيه هذا ? ..

أيـعنى أن لـيس بـاستـطـاعة خـطـاب ما أن يـتـخلص من
ميتافيزيقا احلضور ?..

نعم .. فـ (نقد مـركزية الكـلمة  والصـوت أواللوغوس
ـــركــــزيـــة ذاتــــهـــا الــــتى يــــســـعى اليـــقــــوم إال عـــلـى تـــلـك ا
لـــتـــحـــطـــيـــمـــهــا ...)(15)  كـــمـــا أن (دريـــدا) يـــؤكــد عـــلى

(استحالة االنفالت من مركزية اللغة).
الهوامش 

ستـقلة سـرحيـة ا (1) تـكونت فرقـة جمـعية الـدراسات والـتدريب ا
ـتــنــاوى) كــأول فـرقــة تــتــكـون داخل عـام 2007  أســســهــا (هـانـى ا

سرحية احلرة ..  اجلمعية اخلاصة بالفرق ا
رفق بالبانفلت  وتقول الفرقة  –على لسان مؤسسها فى البيان ا
نـاسبة اخلــــاص بـالعرض/الـقراءة : (أوسـكار والسـيدة الـوردية) 
سـتقلة حتت رعاية سرحية ا ه فى إطـــــــار مهرجان الفـرق ا تقـد
نـعقد فى الـفترة من ا (مركـز الهنـاجر للـفنون) فى مـوسمه األول

( 18 فبراير إلى  13 إبريل 2008).
ونـظــرا حلــداثـة هــذا وتــنــتـهـج الـفــرقــة مـنــهــاج الــعـمل الــتــطــورى
تـكـويـنـهــا فـقـد قـدمت مـسـرحـيـة واحــدة فـقط عـلى هـيـئـة (قـراءة
مسرحيـة) كعرض أول لها فى إبريل  2007 ويعتمـد منهج العمل
عنى ـسرحى ;  رحليـة للعـرض ا التطورى عـلى عرض النتـائج ا
تقـد تـلك الـنـتـائج للـجـمـهـور علـى هيـئـة عـرض مـســـرحى .. ثم
تـعـاود الفـرقـة الـعمل عـلـيه وتـطويـره- وتـقد نـفس الـعـمل ولكن
بــعــرض آخــر.. هـذا األســلــوب الــعــمــلى يالئم الــنــصــوص شــديـدة
سرحية التى سرحيـة  وكذلك األعمال ا اخلصوصية فى البنية ا
ـنهج حال تـعـتمـد أسـلـوب البـحث الـعـلـمى .. وتعـتـبـر الفـرقـة هـذاا
ـستـقــــل فى ظل فـقر اإلنـتاج سـرحى ا سحـريا فى بـنـاء العـرض ا
ــســرحــيــة .. فـهــو إذن طــريق ــســرحـى وعـدم إســتــقــرار الــبــنــيــة ا ا

ستقل فى مصر . سرح ا للتعامل مع واقع ا
ـقــابل لـلــمـؤلف (2) (الـقــار الـضــمـنى) عــنــد (إيـزر وإيــكـو) هــو ا
تـفرج ـسرحى ال نـستـطيع أن نـضع(ا النـصى لكـننـا فى العـرض ا
الــضـمــنى) فى مــقــابــــــل مـؤلف الــنص أومــخـرج الــعـرض  –هــكـذا
ـؤلـفـ : ( بــآلـيـة مـفـضـوحـة .. ألن لــديـنـا مـجـمـوعـة هــائـلـة من ا
ــمــثـــلــ والــديـــكــوريــسـت أوالــســيـــنــوغــراف ومـــصــمــــــم اإلضــاءة ا
قابل للمتفرج الضمنى ا يعنى أن الطرف ا وسيقى ...إلخ)  وا
ـسـرحى يـتـمـيـز بـالتـعـدد والـتـركـيب ; لـدرجـة يـتـعذر فى الـعـرض ا
مـعـهـا حتديـــــد اسـتـراتـيجـيـته عـلى نـحـو قاطـع .. وال شك أن تلك
اإلستراتـيجـية بحـاجة إلى إسـتقـصاء مخـتلف- لـتطويـر مفـهموم
ـسرح .. هذا واسـتصـفائى للـممـثل/القار (عـمليـة التـلقى) فى ا
هنا كمقـابل للمتفـرج الضمنى يعـــــود- فيما أتصـور مبدئيا على
ــواجــهــــــة ; أعــنى أنه هــو األ قـل- إلى أنـه هــو الــذى يــحـــتل خط ا
ـوجه) "بـتــشـديـد وكـســر اجلـيم" االسـتــرتـيـجـــــى الـذى ــواجه (وا ا

يقف وراءه كافة العامل فى العرض ..
ـصـطـلـحات األدبـيـة) دار شـرقـيات (3- إبـراهـيم فـتـحى (مـعجم ا
لـلـنـشر والـتـوزيع الـطـبـعة األولى 2000 الـقـاهـرة- (ص 81 82

.(124 123
من (4) عـلى التـوالى : جـون سـتروك (الـتـحـرير) (الـبـنيـويــــة وما
عـرفة العدد (206) بعدها) تـرجمة : د . محـمد عصـفور عالم ا

عام   1996 الكويت الصفحات على التوالى:(225-224) .
  (5)مــــدونــــة (مــــحــــمــــد أنــــدلــــسـى)- عــــلى اإلنــــتــــرنت.. مــــقــــال

(اجلينالوجيا والكتابة)..

يـقــوم (الـعـرض/الــقـراءة)- فى األسـاس- عــلى الـسـرد
ــنــولــوجى (احلــكى) ; الــلــغـــوى الــكالمي ذى الــطـــابع ا
الـذى تـتخـلـله بـعض  الـفـقرات احلـواريـة (بـ أوسـكار
والـســيـدة الــورديــة أوتـلك الــتى يــؤديـهــا أوســكـار نــفـسه
) فى اســتـحــضــاره لــلــمــشــاهـد ــمــثل/الــقــار (أعــنى: ا

التى دارت بينه وب اآلخرين ..
هذه الصيـغة تنطـوى على مجازفـة- إذ تدفع بالعرض
لـلـسـيــر فى عـوالم غـامــضـة مـجـهـــــــــولـة مـسـتــعـصـيـة
عـــلى اإلمـــســاك والـــتــأطـــيـــر; هى عـــوالم (الــتـــخـــيــيل)-
ـــــــــمــــــــــتـــــــــدة بـالحـــــــــدود أوتـــــــــقـــــــــنـــــــــ أوتــــــــــاريـخ داخل ا
ــــتـــفــــرج/الـــســــامع- الـــضــــمـــنـى) . ذلك أن هـــذا ذهن(ا
ــارســته األخــيــر- داخل (الــعــرض/الــقــراءة) وعــبــر 
لـدوره الــوظـيـفى (الــذى بـدونه اليـكــشف احلـضـور عن
ـا يـدفـــــع (تأويـلـيا) بـاحلـضور حـقيـقـته واكـتمـاله)- إ

فجع .. نفسه إلى مصيره التراجيدى ا
وبتعبير آخر إذا كان (التـخييل) ينبنى على الغياب ال
عـلى الـصـورة ال الـشـىء فبـمـقـتـضـاه تـتـحول احلـضـور
الـلـغــة (كـمـجـمـوعـة هـائـلـة من الـعالمـات الـرمـزيـة) إلى
مجـازات بصـرية حتــمل تـهديـدا لرمـزية الـلغـة نفـسها
عـــــوضـــــا عن ـــــا تـــــقـــــدمه مـن أشــــكـــــال مـــــرئـــــيــــة ذلك 
األفـكـار.. (وما أسـهل أن يـفـقـد الـرمـز قوته فـى بعض
أشـكــال اجملـاز فـاجملـاز يـتـضـمـن مـنـذ الـبـدايـة إضـفـاء

عيــــــار والبلورة ..). ا
فـــعـل حتـــويل الـــرمـــز إلى اجملـــاز الـــبـــصـــرى بـــقـــدر مـــا
ـــا يــؤدى بـــاجلـــمـــهــور يــصـــيب الـــرمـــز بـــالـــتــدهـــور فـــإ
ـــــركــــز الـــــصـــــوتى- الـــــواقـــــعى إلـى الــــتـــــدحـــــرج خـــــارج ا
الـــلــوغــوسـى !.. (فــالـــتــخــيـــيل ; كـــفــعل ســـردى- وكــمــــا
ــكــبــوتــة ويــفــجــر أشــرت ســابــقــا- يــحــرر اخلــطــابــات ا
احلــقـيــقــة اإلجـتــمــاعـيــة ; عــبـر تــعــطـيـل آلـيــة الــضـبـط

تعلقة باخليال) .. راقبة االجتماعية ا وا
ــريض فى (الــعــرض/الـــقــراءة) (الــطــفـل- أوســكــار) ا
بـالـلوكـيـمـيا يـعى مـوته كـنوم ... أى أنــه (يـنـكـر موته)
لذا يكـتب- ما معـناه- (لله فـقط احلق فى إيقاظى)..
وهو نـفس الـقول تـقريـبا الـذى ظل يردده طـيلـة أحد
عـشــر يــومـا الــســابــقـة عــلى مــوته- حــ طـلـب مـنه أن
يزوره ليــــال.. لكن (الله); الـذى يكتب إليه (أوسكار)
ـا هــو إله لــيس هـو الــله كـمــا نـعــرفه نـحن الــكـبــار وإ
رض ويعانى آخر يشبه (بابا نويل أوإنسـانا طيبا ; 
...) هــكـــذا فــتــصـــوره عــنه ال يــنـــفــصــل عـن جتــربــته
الــصــغـيــرة ; كـطــفل- خـاصــة أن أحـدا لـم يـحــدثه عـنه
من قبل عدا(السيدة الوردية) فى أيامه األخيرة !..
الـــــتــــــصـــــور (اخلــــــيـــــالـى) ألوســـــكـــــار عـن (الـــــلـه)- رغم
بــــــراءتـه- يــــــحــــــيــــــلـه من رمـــــــز (فــــــكــــــرة مــــــجــــــردة) إلــى
مـجــاز(شــكل مــرئى) ; (حــتى أنه كــلــمــا تــوجه بــحـديث
ـا يـنـظـر إلى اجلـمــهـور"الـسـلـطـة مــبـاشـر إلى الـله فــإ
ـا يجـرد الرمـز من قوته االجتـماعـيـة"... ويتـكلم !) 

وتعاليه !....
)- الـذى يـبـلغ مـن الـعـمـر نـحـو ثالثـ ـمــثل- الـقـار (ا
عــامــا كــحـــد أدنى- يــؤدى دور (أوســكـــار)  وهــو يــقــرأ
علـينـا رسـائله اإلحـدى عشـرة التى بـعث بهـا إلى الله-
مسـتعرضـا جتربته الـذاتيــــــة (كطفل فى الـعاشرة من
عـمـره)عبـر عالقـاته بـعدد مـن الشـخـصـيات: (الـسـيدة
ربية) وأينشتـ وفشار وبسطرمة والفتاة الوردية / ا
ــسـتــشـفى) الــزرقـاء (أطــفــال مـرضى الــتـقى بــهم فى ا
ــمـرضـات .... إلخ ــعـالج وا ثــم أمه وأبــيه والـطــبـيب ا

 ..(
ـاذا لم يـأت (اخملـرج) بـطـفل صـغـير لـيـبـقى الـسؤال : 
ـاذا جلـأ إلـى عـرض صـور لــيـلــعب دور (أوسـكــار)?.. و
ــا فــيــهـــا صــور أوســكــار فى ــرســـومــة)  األطــفــال (ا

اخللفية ? ..
اإلجــــابــــة  تـــأتـى من داخل الــــعــــرض/الـــقــــراءة نـــفــــسه
وتتمـحور حول رفض (تمـثيل أوجتســـــــيد الطفل) فى
وجـــود مــحـــدد أعـــنى أن وجـــود الــطـــفل كـــان ســـيـــمــثل
طا من الـوجود  إخـضاعـه وحتـويـله إلى موضوع
ـــوضـــوع- هــو ـــا يـــولـــد الـــوهم بـــأن هـــذا الـــطـــفل- ا
ــــــســـــرح حــــــقـــــيــــــقـــــة الــــــطــــــفل (كــــــمـــــا نــــــرى عــــــادة فى ا
الـــــتــــــجــــــســــــيــــــدى) ... وبــــــتــــــعـــــبــــــيــــــر آخــــــر لــــــقــــــد جلـــــأ
الــعـــرض/الــقـــراءة إلى الـــتــــأويل االســـتــعـــارى لــلـــطــفل
ولــيـس إلى اخــتــزاله فى شــكل واحــد وحــيــد ذى داللــة
) يؤدى دور ـمثل- الـقار أحاديـة ذلك حيــــن جعل (ا

) بــقــدر ـــكن أن نالحــظـه هــنــا هـــو أن(الــغــيـــابــ ومــا 
ـا تـتـقوض مـاتـكـتـمل بـهـمـا احلـقـيـقة االجـتـمـاعـيـة فـإ

بهما أيضا ..
غــيــر أن (صــور األطــفـال) تــقــوم بــأداء وظــيــفــة تــقــنــيـة
ــسـارات الـتـدفق ـســــتـمـر  أخــرى أال وهى الـتـقــطـيع ا
ـتـفــرجـ ... لــيـعـودوا الـسـردى الــتـخــيـيــلى اخلـاص بــا
ــــســـــارات أوابــــتــــداع بــــعـــــدهــــا إلـى مــــواصــــــــلــــة نــــفـس ا
مسارات جديـدة السيمـا أن بث تلك الصور غـالبا ما
كـــــان يـــــأتـى فى حلــــــظـــــات الـــــصـــــمت الـــــفـــــاصـــــلـــــة بـــــ

شاهد- الرسائل) ..  (ا
أال تــــقـف تــــلك الـــــتــــقــــنـــــيــــة- الــــتـى تــــؤدى إلى تـــــشــــظى
الـعـرض/الـقـراءة وتـفتـيت وحـدته- فى مـواجـهـة تـقـنـية

احلوارات الرابطة ب أجزاء النص ?..
رسومة وما يجب التـأكيد علـيه هنا هو أن (الـصور ا
لألطفـال- خـاصة صـور أوسـكـار) كانت تـمثل خـلفـية
ــمـــثـل) الــذى يـــؤدى دور أوســـكـــار أيـــضــا- - ا (الـــقـــار
ــثالن صــورتــ (أوتــصــورين) عن وأنــهــمــا مــعــا كــانــا 
وقـد أوسـكـار نـفــسه (تـربط بــيـنـهـمــا الـرأس احلـلــيـقـة)
ـــتــنـــاوى) إلى وضـــعــهـــمــا أمــام عـــمــد(اخملـــرج : هــانى ا
ـســتـمع) لـيـدرك جـيـدا أن الـصـورة الـتــى ـتـفـرج- ا (ا
يـكــونــهـا (عن) أويــتــمـثــلــهـا ألوســكـار هـى مـجــرد صـورة

ضمن صور أخرى .. 
هــذا عــلى الـعــكس من (الــســيـدة الــورديــة)- تـلك (األم
ـالئـكـيـة) ; الــكـادحـة الـغــيـبـويـة ; ـربـيـة (ا الـبـديـلــة) أوا
يـثولوجية الضـامنة لتماسك مندوبة مبـيعات الرموز ا
ؤسسات االجـتماعيـــة; عبر إخضـاع حياة (أوسكار) ا
ومــوته لـــســـلــطـــة تــتـــجـــاوزهــمـــا- ذلك بـــإجــراء عـــمــلـــيــة
قـتضاها حتـويل تلك الظاهرة أسـطرة للـموت ; يتم 
الـثــقـافــيـة إلـى ظـاهـرة طــبـيــعـيــة- كـمــا يـقــول (مـنــاحـيم
ــوت روث); فــوظــيــفـــة األســطــورة هــنــا هـى أنــســنــة ا
(عن طريق الـتحـكم فى القلـق وإعطاء شـكل للـرغبات

الـطـفـل هــكـذا- تـفـاديـا لـلـسـقـوط  فى وهم الـتـطـابــق
يتافيزيقى ... ا

ـتـفـرج/السـامع- ومن جـهـة أخـرى فـتـفـعـيل مـخـيـلـة (ا
ا الـضمـنى) عـبر تـلقى اخلـطـاب اللـغـــوى السـردى إ
يـــدفع بــكل (مـــتــفـــرج/ مــســتـــمع- حــقـــيــقى) إلـى إنــتــاج
صـــورة مـــجـــازيـــة مـــرئـــيـــة لـــلـــطـــفل الـــنـــصى (الـــلـــغـــوى-
الـرمــزى)... وبـذا نـكـون أمـام أعــداد ال حـصـر لـهـا من

األطفال- اخملتلفــــ بالضرورة ..
ـــــرســـــومـــــة) الــــتـى حــــرص لـــــذا فــــصـــــور األطـــــفــــال (ا
(اخملــــرج) عــــلى عــــرضـــهــــا فى اخلــــلــــفـــيــــة (عن طــــريق
الــفــيـديــو بــروجـيــكــتـور) بــقــدر خــضـوعــهــا- كـمــا يــبـدو
ـــبــــدأ الــــتـــجــــســــــــــيـــد (الــــواحـــدى) لــــلـــوهــــلـــة األولـى- 
تناقض مع مبدأ التخييل (التعددى) إال أنها مجرد ا
صور (مرســــــومة) وليـست صورا واقعية.. و(الرسم)
يــعــنى- من ضــمن مــايــعــنـى- وجــود خــطــوط خــارجــيـة
ـــــا يـــــؤكـــــد ال ـالمح وأجـــــســــــاد األطـــــفـــــال  مـــــحـــــددة 
عــلى الـعـكس مـن (الـتـصــويـر) الـذى يــتـمــــيـز واقـعـيــتـهـا
بـإخـفــاء الـتـحــديـدات اخلــارجـيـة ســعـيــا إلى (احملـاكـاة

والتجسيد والتمثيل)- أى اإليهــام بالواقع ..
إذن صــــــور األطــــــفـــــال- فـى (الــــــعـــــرض/الــــــقـــــراءة) ال
ا  ( تـنـطوى عـلى (حـضـور- كـثـيف ألطفـال واقـعـيـ
يـجــعـلــهـا مــجـرد تــصـورمــجـازى عن األطــفـال- يــضـاف

إلى التصورات الســابق ذكرها .. 
هــكـذا فـالـوجــود االسـتـعــارى لـلـطـفل (وهــو االسـتـعـارة
ـا يـلـعب دور ـهـيـمــنـة عـلى الـعـرض/الـقـراءة كـكل) إ ا
ـــتـــفــــرج الـــضـــمـــنى- الـــغـــائب- الــــغـــائب الـــثـــانـى بـــعـــد ا
اخملــتـبئ حتـت جـلــودنـــا االجــتـمــاعــيــة ; وهـاهــو يــتــكـلم
عـــبـــر ( ـــمـــثـل/الـــقـــار اســـتـــعـــاريـــا أيـــضــــا(فى صـــورة ا
تــقـــنـــيـــات كـــتـــابـــيـــة (تـــكـــتب الالمـــكـــتـــوب)- وهى نـــفس
الـتـقــنـيـات الـتـى كـان يـسـتــخـدمـهـا (نــيـتـشه) فـى كـتـابـته

التى تــم وصفها بأنها أشبه بكتابة األطفال !....

مشهد من عرض «أوسكار والسيدة الوردية»

 التخييل ينبنى على الغياب ال احلضور..
على الصورة ال الشىء

سرح موضع  عروض تضع فن ا
 السؤال رغم أنها تنتمى لنفس الفن

»fƒeÓ°ùdG óeÉM óªëe

حــ جتـرى حــوارًا مع جنم بـحــجم مــحـمــود يـاسـ
ــا يـــفـــرضه عـــلـــيك هـــذا احلــجم عـــلــيـك أن تــرضـخ 
حتى لو ترك سؤالك وأخذك لـتسبح معه فى بحور
اضى فهى- فى النهاية - إجابات على أسئلة لم ا
تــســألــهــا.. ســبــاحــة فى زمن يــنــدر من يــوثق له وال

أمل لنا فى معرفة ما حدث سوى اإلنصات..
سرح الفنان الكبيـر حتدث عن بداياته دور نادى ا
بـــبــورســعــيــد بـــلــدته فى تــكـــويــنه وكــيــفـــيــة صــيــاغــته
ـسـرح ــشـروعه الـثــقـافى وعن ســنـوات الـعــمل فى ا
ــــســــرح الــــقــــومى ثـم رئــــاســــته لـه ورأيه فى أزمــــة ا
ــسـرح الـتــجـريـبى وعن الــوصـايـة عــلى الـفن فى وا
ـنطقة هذا احلوار الذى دار مـعه فى مكتـبه ببيته 

الهرم.
> الـنـجم مـحـمـود يـاسـ لم يـقـدم أى عمـل طوال

تاريخه على مسرح الثقافة اجلماهيرية.
لم أقــدم أى عـــمل فى الـــثــقــافـــة اجلــمــاهـــيــريــة ذلك
ألننى بـدأت  قبلـها وهذه مـسألة عـمر احلقـيقة أن
هـذا اجلـهــاز الـعـظـيم (الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة) الـذى
أســــسه الــــعــــظــــيم ثــــروت عــــكــــاشــــة وزيــــر الــــثــــقــــافـــة
ية شعبية واجـتماعية لآلداب والفنون حقق كأكاد
مـطـلـبـنـا جـمـيـعًـا كـفـنـانـ من األقـالـيـم إذ كـنـا نـنادى
بـــتــجـــمــعـــات ثــقـــافــيـــة وفــنــيـــة فى األقـــالــيم حتـــتــضن
ـواهب النـاشـئة فى حلـظـة اشتـعـال حرارة الـهـواية ا
الـتى تـدفـعهم لالجـتـهـاد والـسعى لـتـقـد كل مـا هو
ــشــروع شــبــابًــا كــثــيــرين رائع وقــد اســتــوعب هــذا ا
احـــتـــضــــنـــهم وقـــام بـــتـــنــــمـــيـــة مـــوهـــبـــتــــهم وأتـــاح لـــهم

الفرصة.

"أقــول لك إن مــديـــنــتى (بــورســعـــيــد) حــالــة خــاصــة
ذلـك أنــهـــا كــانت تـــمــلـك حــيـــنــئـــذ مــا لم تـــعــرفـه بــلــد
سرح الـذى عرفته شكـسبيـر (إجنلتـرا) وهو نـادى ا
بــورســعـيــد مــنــذ ٨٠ عـامًــا وقــد اســتــلـفــتــتــنى الفــتـته
ـعـلــقـة عـلى مــبـنـاه الــرائع (فـيال أنــيـقـة الـنـحــاسـيــة ا
) وأنـا مـازلت صـبـيًـا لم أجتـاوز خـلف الـفــنـار الـقـد
الـ ١٣ من عــمــرى فــدخــلت ألجــد أعــضــاءه عــشــاقًــا
حـــقــــيـــقــــيـــ لــــلـــمــــســـرح لــــديــــهم اطالع واسـع عـــلى
ـسـرح ـيـ من كـتـاب ا ـسـرح الـعـا إبـداعـات كــتـاب ا
الـيونـانى حـتى شكـسـبيـر وإبـسن وتشـيـكوف وداخل
الـــنــادى كـــانـــوا يـــجــتـــمـــعـــون بــاســـتـــمـــرار يــتـــنـــاقـــشــون
ويـــتــــحـــاورون ويـــعــــمـــلــــون بـــروفـــات مــــســـرحـــيــــة عـــلى

> كـانت جتـديـدات أنـطـوان تـوضع عـادة كأطـر لـرفض الـتـقـاليـد الـقـائـمـة وكانـت حتمل
ـســرحى: الــتـمــويل وعالقــات اجلــمـهــور والــنـمط ثالثــة مــظـاهــر أســاسـيــة لــلـنــشــاط ا

والتصميم واإلخراج والتمثيل. 6
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سرحي جريدة كل ا

> البيت الفنى للمسرح قرر تصوير مسرحية البؤساء تليفزيونيا خالل هذا األسبوع.
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محمود ياس يتذكر

ية. وكـلهم كانـوا من أبناء طـبقة تـمكنت نصوص عـا
من تعلميهم تعليمًا عاليًا فى ذلك الوقت وبورسعيد
ــوقــعــهـا عــلى الــبــحـر بــلـد ثــقــافــة بــالـدرجــة األولى 
ـتـوسط ومـيـنـائـهـا الـذى يـسـتـقـبل كـافـة اجلـنـسـيات ا
وقــد تــأثــرت بــورســـعــيــد بــالــثـــقــافــة الــغــربـــيــة ومــنــهــا
ـســرح الــذى جـاء إلــيــنـا كــثــقـافــة غــربـيــة ولــكـنه فى ا

الوطن العربى اكتسب سمة عربية خاصة.

ــســرح والــتــمــثــيل وبــتــأثـــيــر ذلك كــله فــقــد أحــبـــبــنــا ا
وذهــــبـــــنــــا نــــبـــــحث عن أمـــــاكن فـى األنــــديــــة لــــنـــــعــــمل
بروفاتنا حتى وجدنا ضـالتنا فى نادى العمال الذى
كـان يــضم مـسـرحًـا وقـتـهـا كــانت طـمـوحـات الـعـمـال
كــــبــــيــــرة بــــعــــد احــــتـــــضــــان الــــثــــورة لــــهم ولــــلــــفالحــــ
وتـشـجــيـعــهم عـلى الــعـمل إلقــامـة الـقـالع الـصـنــاعـيـة
ضمن منظومة القطاع العام; القاعدة التى انطلقت
مـــنــهــا الـــبالد وقــد اســـتــقــبـــلــنــا الـــعــمــال فـى نــاديــهم
بـحفـاوة وقدمـوا لـنا مـسرحـهم بـكرم وقـد كان حـبهم
لـلــمـســرح كـبــيـرا وكــانـوا يــحـفــظـون مـســرحـيــات عـلى
الــكـــســار كــلــهـــا وقــدمــوا لــنـــا عم عــزمى قـــائــلــ إنه
ديكـورست ال يـوجد مـثـيل له بالـقـاهرة وكـان الرجل
كما قـالوا حقًا وبـعد تعـرفنا علـيه اكتشـفنا أنه جنار
مـوبيـليـا ولـديه خبـرة كـبيـرة فى التـعـامل مع اخلشب
ــــعـــمـــاريــــة وخـــبــــرة كـــبـــيــــرة فى تـــصــــمـــيم واألبـــنــــيـــة ا
ديــكـــورات نــصــوص شــكـــســبــيـــريــة كــهــامـــلت وعــطــيل
وغــيـــرهــمـــا ومن ثم فـــقــد وجـــدنــا فـى نــادى الـــعــمــال

مؤسسة مسرحية متكاملة".

وكيف بدأت رحلتك على مستوى االحتراف?
"بـعـد حـصـولى عـلى الـثـانويـة الـعـامـة  أتـيت لـلـقـاهرة
لـاللـتــحــاق بــحــقــوق عـ شــمس ولـم يـكـن سـهالً أن
أقــنع والــدى بــدخــول مــعـهــد الــتــمــثــيل وقــتــهــا لـكــنى
طـوال فـتـرة دراسـتى لم أنـقـطع عن تـقـد الـعروض
ـسـرحـيـة فى بـورسـعـيـد حـتى كـانت الـسـنـة الـرابـعة ا
ـسـرح والـنــهـائـيــة لى بــكـلـيــة احلـقــوق عـنــدمـا أعـلـن ا
مثل جـدد لتكوين شعبة ثالثة القومى عن حاجته 
بــالــقـومـى وكـانـت صــاحـبــة الــفــكــرة مــديــرة الـقــومى
وقـــتــهـــا الـــســـيـــدة الـــعــظـــيـــمـــة ســـمـــيـــحــة أيـــوب وذلك
ـنـافـسـة مـسرح الـتـلـيـفـزيون لـرغـبـاتـهـا فى الـتصـدى 

 الثقافة
اجلماهيرية
حققت
مطالبنا
جميعا..
كفنان 
من

 األقاليم

الـذى ظــهـر وقــتــهـا عــلى يــد د. عـبــد الـقــادر حـا
وقــبل ظــهــور نــتــيــجــة الــلــيــســانس بــشــهــرين تــقــدمت
لالخــتـــبــار وكـــان عــلى ثالث مـــراحل وضــمـت جلــنــة
االخـتيـار اخملـرج كمـال يـاس واخملـرج سـعد أردش
ـسـرح وانــضم إلـيــهم أحـمـد حــمـروش مـديــر هـيـئــة ا
ــرحــلــة الــثــالــثــة من االخــتــبــار.. وكــان تــرتــيــبى فى ا
ـسرح ـراحل الـثالث بـعدهـا عـيـنت فى ا األول فى ا
تبعة فى القومى بالشـعبة الثالـثة وكانت السيـاسة ا
الــقـومـى الـتــدرج فى األدوار وصـوالً لــلـبــطـولــة ولـكن
حــــــــظـى أن أول عـــــــــمل شـــــــــاركـت فــــــــيـه أخــــــــذت دور
الـبـطـولـة وذلك فى مـسـرحـيـة (احلـلم) حملـمد سـالم
تـحمس إخراج الـزرقانى وكـنت أقوم بـدور الثـورى ا
نعم إبراهيم فى الدور ومعى األستاذ الكبيـر عبد ا

الكوميدى".

سرحية لم تزد عن ست سنوات? رحلتك ا
هـــذا مـــا يـــشـــاع عـــنـى ولـــكـــنه غـــيــــر صـــحـــيح بـــعـــد
مـــســـرحـــيـــة احلـــلـم انـــتـــظـــرت ســـبــــعـــة أعـــوام حـــتى
ـــثــلى الـــشــعـــبــة أحـــصل عـــلى بــطـــولــة كـــنــا نـــحن 
الــثــالــثــة نــحــصل عــلى األدوار الــثــانــيــة والــصــغــيــرة
ـــمـــثـــلــ من بــيـــنـــمـــا أدوار الــبـــطـــولــة يـــأتـــون لـــهــا 
الـــشـــعـب األخـــرى وهـــكـــذا بـــعـــد ســــبع ســـنـــوات من
االنـتـظـار شكـونـا لـلـسيـدة سـمـيـحة أيـوب مـا نـشـعر
به من اضطهـاد ألن هذه شعبـتنا الـتى تكونت لكن
أدوارالبطولة بها محجوزة لـغير أبنائها واقترحنا
عـلـيـهـا فـرقـة الــطـلـيـعـة وكـنـا قــد كـونـا هـذه الـفـرقـة
فى بورسعيد وأردنا نقل التجربة للمسرح القومى
خـاصـة أن لــفظ (طــلـيـعــة) لم يــكن مـعــروفًـا وقــتـهـا
ســـوى فى مــجـــلــة الــطـــلــيــعـــة الــتى أســـســهـــا لــطــفى
اخلولى ووافقت سميحة أيـوب  واستهلت الفرقة
نـشــاطــهــا بــثالث روايــات حــيث أخــرج نــبـيـل مـنــيب
عـرضـا ألحـد نــصـوص مـحـمـود ديـاب وأخـرج عـبـد
ــصـطــفى بــهـجت بــدوى وكـذا الـغــفـار عــوده نـصًــا 
أخـــرج عـــادل هــــاشم. وعـــمــــلت فى عــــرضى عـــادل
هــــاشم ونـــبــــيل مـــنــــيب ثم رشــــحت لـــعــــرض "لـــيـــلـــة
مــصــرع جــيـــفــارا" عن نص مــيـــخــائــيل رومــان أمــام
ـبــدع كـرم مـطـاوع الــراحـلـة ســنـاء جـمــيل وإخـراج ا
الذى وضع فى الـعرض تـكنـيكـا من أروع ما يـكون
ثم قدمت "وطنى عكا" أمام السيدة سميحة أيوب

نص عبد الرحمن الشرقاوى.

 عم
 عزمى
صمم لنا
ديكورات
هاملت
وعطيل
فى نادى
العمال

العمال قدموا لنا مسرحهم

سرح القومى ا

فرقة الطليعة

 أوسكار والسيدة الوردية..
اللغــة والتخييـل
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> بـالنسبة ألندريه أنطوان كانت أهم مظاهر مسرحيات الدوق جورج تتمثل فى صدقها
الـواقعى. ومع أن أنـطوان كـان يوصف - عادة - كـأول مخـرج حديث فإنه كـان يعـتمد فى

تأخر. إخراجه على الكالسيكيات فى عمله ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرحية تبدأ يوم 17 مايو اجلارى. > امتحانات نهاية العام فى معهد الفنون ا

12 من   مايو 2008  العدد 44
> لـقد أدت تصـميمـات جورج ومنهج كـرونيك فى البـروفات إلى عروض مسـرحية مـليئة
سخـرة جمـيعاً لـرؤية فـنية مـتفـردة. وكانت مشـاهد اجملـاميع - على وجه بـالتـفاصيـل ا

اخلصوص - هى التى جذبت انتباه أنطوان عندما شاهد الفريق فى إحدى جوالته.

هن التمثيلية أعلن قبول الفنان العرب الذين قدموا أعماال متميزة كأعضاء منتسب بالنقابة. > د. أشرف زكى نقيب ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

5
12 من   مايو 2008  العدد 44

مثـلى مسرح الـفن وكان من اجليل خالل ما رآه من عـروض ومعرفـته 
األول الذى تبع منهج ستانسيالفسكى فى أمريكا.

بعـد ذلك طور سـتراسـبرج مـنهج ستـانسـيالفسـكى بعض الـشىء معـتمدًا
على اجتاهات مناهج التحليل النفسى التى انتشرت فى األربعينيات.

هذا وقـد أكد سـتـانسـيالفسـكى على وجـوب اجلمـع ب الـتقـنيـة النـفسـية
ــمـثـل وقـد اســتـخــدم سـتــراســبـرج هــذا بـشــكل أكــثـر عــلـمــيـة ونـظــريـات ا

وعملية وتوظيفًا عن ستانسيالفسكى نفسه.
وعن مـوقف سـتـراســبـرج من أعـمـال مـولـيـيـر وراسـ وكـورنى يـقـول جـون
ـدرسـة الـتى تـؤكـد عـلى كــوسـتـو بـولـوس إنه كـان عـلى الـنـقـيـض من هـذه ا
الـتـعـبـيـر اخلـارجى لـلـمـمـثل فى حـ أنه اعـتـمـد عـلـى الـتعـبـيـر الـداخـلى
ـا يـؤدى بنـفسه مـثل الـذى يعـتمـد عـلى حنـجرته إ وكان دائـمًـا يكـرر أن ا
إلى الـهالك وأن الـسـؤال األهم الـذى يطـرح نـفـسه مـنذ الـبـدايـة هو: هل

ثله أم ال? مثل أن يحس ويعى ما  يجب على ا
أمـا عن موقفه من بريخت فـيرى - ستراسـبرج - أنه يقف منه على وجه
ــسـرح كــمــا أن أعــمـاله ـنــهج ووجــهــة الـنــظــر فى ا الــنــقـيـض من حــيث ا
سـرحيـة كانت أعـماالً حـقـيقـية ومـباشـرة مثل أعـمال سـتانـسيالفـسكى ا
أى أنـــهــا لـم تــكن بـــاردة; بل كــانـت أعــمــالـه حــيـــة وإنــســانـــيــة مـع أن بــنــاء
مسـرحيـاته كان يـؤدى إلى احملافـظة عـلى البـعد الـعاطـفى لدى اجلـمهور

سرح ليس هو نفسه ما قدمه. كما أن ما قاله بريخت عن ا

ـنـهج يـقـول جون وعن الـفـرق بـ سـتراسـبـرج وجـروتـوفسـكى من حـيث ا
ـمـثل كـان يـعـتـمـد عـلى جـسـده بشـكل كـوسـتـو إن عـمل جـروتـوفـسـكى مع ا
ـعــنى آخـر ـمــثل أو  أسـاسى فـى حـ اعــتـمــد سـتــراسـبــرج عـلـى روح ا
حيـاته الداخلية وقد اعـتمد كل منهمـا على ذاته وفهمه اخلاص ألسلوب
الـتـمـثـيل وكـان جـروتـوفـسـكى يـبـحث دائـمًـا عـن صـيـغـة جـديـدة لـلـمـسرح
مـثل لـكنه وشـكل جـديد وعـنـاصر جـديدة مـن خالل التـعامـل مع جسـد ا

انتهى إلى قوالب مسرحية فتوقف.
ـقـهـورين" أوجـسـتـو بوال كـذلك تـضمـن الكـتـاب حـوارًا مع رائـد "مـسـرح ا
ــسـرح الــتــجـريــبى عــلى أن مــفــهـوم والــذى أكـد فـى مـعــرض حــديـثـه عن ا
سرح الـتجـريبى فى أى وقت من األوقـات لم يكن سـهالً بالـنسبـة للـنقاد ا
أو اجلمـهـور وأن التـجـريب هو كل مـا هـو ليس بـالعـادى فـحيـنـما يـعرض
ـــصــرى - مــثالً - أحــد أعــمــالـه فى فــيــيــنــا حـــيــنــئــذٍ ســيــعــطى ــســرح ا ا
االنطـبـاع للـجـمـهور بـأنه مـسـرح جتريـبى; ألن تـأثيـره سـيـكون غـيـر عادى
والعكس صـحيح أيضًـا; إذن فإن مالمح أى مسـرح ترتبط بـشكل أساسى

بجمهوره والواقع االقتصادى الذى يخرج منه ويعبر عنه.
والـتجـريب شىء دائم من قـبل الـفـنـان الـذين ال يـوافـقون عـلى مـا يـقدم
ـسرح فـالـفـنـانـون دائـمًـا يـسـعون إلـى صيـغ عصـريـة وأهـداف إنـسـانـيـة وا
ـوت. احتـوى الـكـتـاب أيـضًـا على الـذى ال يـشـغل نـفسـه بقـضـايـا عـصـره 
ــعــاصــر أمـثــال جــورج تــابـورى ــســرح األوربى ا حــوارات مع كــبــار رجـال ا
ــســرح الـــنــمــســاوى وجــرايــزيـن أجــجــر الـــذى حتــدث بــاســـتــفــاضــة عـن ا
وقـضاياه كـذلك حوارات مع أورزوال بـاسترك وكـونى هانـز ماييـر وأحمد
ـسارح فى أوربا صـرى الذى حتـدث عن نظام وتـمويل ا حـمودة الفـنان ا
ــســـرح الــتـــشــيــكى فى حـــ حتــدث بــيـــتــر أوســلـــســلى خـالل حــواره عن ا
ـسـرحـيون اجتـاهـاتهم ومـنـاهـجهم وآراءهم فى سـلـوفـاكى ووضح هؤالء ا

سرح ورواده الذين سبقوهم. ا

الرديئة وشىء واحد جيد.
سرح الـتجريـبى له احلق فى أن يقـدم على محـاوالت رديئة من أجل إن ا
رء عن الـتـجريب فـسيـصبح الـعـثور عـلى شىء جديـد وجيـد; فـلو تـوقف ا
ـتــنع عن ــرء  ًـا يــجــعل ا ـالً وسـيــصــبح مــسـرحًــا قــد ـســرح شــيــئًـا  ا

الذهاب إليه فال يوجد عصر ليست به جتارب مسرحية.

ويرد إسلن على من يقولون إن ستـراسبرج قد تناول منهج ستانسيالفسكى
بعـمق أكـبـر قـائًال: إن ستـراسـبـرج قد فـهم سـتـانـسيالفـسـكى خـطـأ وقدمه
بـشكل بدائى وردىء وهو أسوأ من قـدم ستانسيالفسـكى فى أمريكا حتى
ـمثـلـ الـذين درسـوا على يـديه - أمـثـال جـيمس دين وبـول نـيـومان إن كل ا
ومـارلــون بــرانــدو ومــارلــ مــونــرو وآل بــاتــشــيــنــو.. وغـيــرهـم - فـشــلــوا فى
الـتـمـثـيل بغـيـر الـطـريقـة الـتى عـلـمـهم إياهـا فـهم ال يـسـتـطيـعـون أن يـقـدموا

بريخت أو شكسبير أو األعمال الكالسيكية.
ــمــثل ـــمــثل وعــضـــو ســتــوديـــو ا ويــرى جــون كـــوســتــوبـــولــوس - اخملــرج وا

بنيويورك .
ــتـلك مــنــهـجه اخلــاص ولــكـنه أن تـراســبـرج كــان لــديه اإلحـســاس بــأنه 
نـهج على جتـارب سـتانـسيالفـسكى بـشـكل أساسى كـان يعـتمـد فى هـذا ا

وخبراته.
ظهر اخلـارجى للممثل أى والتمثـيل فى القرن التاسع عـشر كان يهـتم با
ـاءة والـتـشـكـيل.. إلخ وفى نـهـايـة الـقـرن الـتـاسع بـاحلـركـة والـصـوت واإل
عـشـر وبـإجناز فـرويـد فى عـلم الـقـصص أصـبح االهـتمـام واضـحًـا بـهذا
سـرحيـة وحـسب بل وفى الـتمـثيل الـعلـم ليس فى الـكـتابـة للـشـخصـيـة ا
ـمــثـل جتــاه الـشــخــصــيــة الــتى يــقــوم بــتــمــثــيــلــهــا وقــد سـار وفى مــوقـف ا
سـتــراسـبـرج فى هـذا اجملـال كـمـا سـار سـتـانـسـيالفـسـكى ومن هـنـا هـاجم
مثل وأكد على توظيف بعضهم ستراسبـرج على اعتبار أنه أهمل وعى ا
ــمــثل فـى مــحــاولـة ــكــونــات الالوعى لــدى ا طــاقــته الــنــفــســيــة; فــاهــتم 

استخدام جتاربه وخبراته التى ترسبت فى هذا الالوعى.

فى حـ يرى جـورج تابـورى أن سـتانـسيالفـسكـى هو الـفنـانى األول الذى
مـثل باألسلـوب الواقعى وتـصوير أحـاسيسه الـداخلية حاول تـناول أداء ا
ـمـثل وأطلق وقـد وصل إلى هذا عن طـريق وسـائل مـساعـدة فى تـقنـية ا
ـــنـــهـج" أو "الـــطـــريـــقــــة" وتـــلـــقى الـــنـــقــــاد عـــلى ذلك اسـم "الـــنـــظــــام" أو "ا
األمـريــكــيـون ذلك من خـالل هـجــرة بـعـض تالمـذة ســتــانـســيالفــسـكى فى
نهج من ثالثيـنيات القرن العـشرين وقد حاول ستراسـبرج أن يتبع هذا ا

ـيـز مـسـرح الـقـرن الـعـشـرين إن تـعـدد االجتـاهـات وتـبـايـنـهـا هـو أهم مـا 
وهذا التـعدد مـرجعه إلى التـحوالت االجـتماعـية واحلـضارية الـتى ظهرت
خالل هـــذا الـــقــرن وكـــذلك الـــصـــراعـــات واحلـــروب الـــدولـــيــة الـــتى أدت

باإلنسان إلى سرعة تغيير موقفه ورؤيته للعالم.
ـســرح بـاعــتـبــاره أكــثـر الــفـنــون قـربًــا من احلـراك انـعــكس ذلك عـلـى فن ا
االجـتـمـاعى ومن ثم فـقـد تـولـدت تيـارات شـتى فى هـذا الـقـرن فـظـهرت

لحمية والعبثية... إلخ. الدادية والسريالية والتعبيرية وا
ــعــاصــر" يـــرصــد د. أحــمــد ــســرح األوربـى ا وفـى كــتــاب "اجتــاهـــات فى ا
ـذاهب; من سـخـسـوخ أهم سـمـات ومالمح هـذه الـتـيـارات واالجتـاهـات وا
خالل حــوارات أجــراهــا مع أقــطــاب هــذه الــتــيــارات فى فــتــرة بــعــثــته إلى

اضى. النمسا خالل ثمانينيات القرن ا

ــلــقب بـ (أرســطــو مــسـرح الــعــبث) كــان احلـوار األول مـع مــارتن إســلن وا
والـذى قـال إن عـصـر مـوضة مـسـرح الـعـبث قـد بـدأ فى الـغـرب; ثم انـتهى
على أيـدى كتاب ضـعاف وأن كـتابـات بيـكيت ال تـزال ذات قيـمة والشىء
ــسـرح الــيــوم هــو أنه ال تــوجـد مــســرحــيـة تــخــلــو من أحـد األســاسى فى ا
عناصر مـسرح العبث فقـد جتمعت كل تيـمات مسرح العـبث لدى الكتاب
احملدث وأن يونسكو كـتب فى السنوات األخيرة أعماالً جيدة ولكن فى
سرحيات ليست مسرحيات عبثية. إطار مسرحة سيرته الذاتية وهذه ا
كذلك أكـد إسلن على أن الـوجودية كـان لها تـأثير كـبير فى مـسرح العبث
فالوجودية هى التى تشكل اخللـفية الفلسفية كمسرح العبث فى ح أن
الداديـة لم تؤثـر كثـيرًا وقـد لعـبت السـريالـية دورًا كـبيـرًا فى هذا اجملال
ـسرح; وبـالرغم من فـشله فحـاول أرتود حتـقيق األفـكار الـسريـاليـة على ا

سرح. فقد ترك لنا نظريات مهمة فى ا

سرح والـسينما هو التقنية; فالفيلم ويرى إسلن أن الفرق األساسى ب ا
سـرحـيـة يـعـتمـدان بـشـكل أسـاس عـلى الدرامـا وهـذا يـعـنى أن الـكاتب وا
ـا هـو فى الـوقـت نـفـسه كـاتب سـيـنـمـائى وتـلـيـفـزيـونى ـسـرحى اجلـيـد إ ا

كن استيعابها بسهولة. جيد ذلك ألن االختالفات التقنية 
سرح كما صرح إسلن بآرائه فى مسـرح أمريكا واجتاهات التجريب فى ا
فى الـعـالم مـوضحًـا مفـهـومه هـو عن التـجـريب مؤكـدًا عـلى أن لكل وقت
سرح التجريبى هو رحلة الزمنية وا احتياجاته اخلاصة التى تعبر عن ا
ـعـمـل حـيث تـقـام الـتـجـارب عـلى الـوسـائل الــفـنـيـة الـتى لم يـتم الـتـجـريب ا
ـسرح الـتجـريبى ـرء أال يفـترض أن ا فيـهـا من قبل; وهـذا يعـنى أن على ا
فى ذاته شىء جيد ومن خالل هذه احملاوالت سـتعثر على مئات األشياء

عاصر. سرح األوربى ا الكتاب: اجتاهات فى ا
ؤلف: د. أحمد سخسوخ. ا

صرية العامة للكتاب. الناشر: الهيئة ا

سرح ما قاله بريخت عن ا
 غير ما قدمه...

حجـــاج  يحكى لــألطـــفال
لــــيـــنــــتـــقـل قـــطــــار احلـــواديـت بـــعــــد ذلك إلى
«الــبــســتـان» فى الــلــوحــة اخلـامــســة قـبل أن
يــقف فى مــحـطــته األخـيــرة ومن خالل هـذه
الـرحــلـة يــقـدم فــؤاد حـجــاج لألطـفــال وجـبـة
حكائية واسـتعراضية مشبعة من خالل «عم
حـــــمــــزة» عــــاشق احلـــــواديت الــــذى يــــطــــوف
بـاألطــفــال فى رحــلــة اســتــنــارة يــتــعــلم مــنــهـا
ـــــغــــرور األنــــانـى والــــكـــــســــول واجلـــــبــــان وا
والكـذابة قـيمـاً جديـدة جتـعلـهم يغـيرون من
أنــــفـــســـهـم لـــيــــصـــبـــحــــوا أعـــضــــاء صـــاحلـــ
ـــســرحــيــة مــقــدمــة ألنــفــســهـم ولــغــيــرهم وا

للمرحلة السنية من 9 : 16 سنة.
قــدمـت مــســرحــيــة «قــطــار احلــواديت» عــلى
مسرح الـبالون وعـلى مسرح  جـمصة بـنجاح
كــــبــــيـــر من  1997 حـــتى 1998 وشـــارك فى
بــطــولــتـــهــا: نــاهــد رشـــدى مــاجــدة حــمــادة
وحـسن الـديب وأعـد مــوسـيـقـاهـا وأحلـانـهـا
صالح الـــشـــرنــــوبى اســـتـــعـــراضـــات: عـــمـــاد
ـوجى من سـعـيـد رؤيـة تــشـكـيـلـيــة: جـمـال ا

إخراج عمرو دواره.

 «تــيت تــيت / قــطــر احلــواديت/ حــيــاخــدنـا
هنـاك حملطاته / نـستنـى ونسمع حـكاياته /
وان غـنى غـنـاه / حـنـغـنى مـعـاه / وال حـدش
تـاه مع غـنـواته / قطـر احلـواديت - قُـطُرات
شــفــنــاهــا عــلى قـــضــبــان / قــطــرنــا بــيــطــيــر
بـــجـــنـــاح ألـــوان / مـش قـــطـــر قـــد غـــلـــبــان
اً ونشيط / قطر كسالن / لكن فرحـان دا
احلواديت / جـواه حـنشـوف ازاى بنـطوف /
ويّـــا احلــــواديت نــــعـــرف ونــــشـــوف / اخلــــيـــر
اً شـوفنـاه طيب وعـطـوف / والشـر لئـيم دا
وحويط / تيت تـيت / قطر احلواديت» تلك
هـى األغـنــيــة الـتـى اسـتــهل بــهـا فــؤاد حــجـاج
مـــســـرحـــيــــته الـــغـــنــــائـــيـــة لـألطـــفـــال «قـــطـــار
احلواديت» والتى صدرت مـؤخراً عن الهيئة
الــــعـــامــــة لـــلــــكـــتــــاب فى سـت لـــوحــــات تـــدور
حــــكــــايـــاتــــهــــا فـى أمــــاكن وأجــــواء ســــحــــريـــة
مــخــتــلــفــة فــالــلــوحــة األولى تــدور فى عــالم
الـبحـار لتـحـكى حكـاية أمـيـرة البـحار حـورية
بـنت اجلـان وأبيـهـا السـلـطـان وتدور الـلـوحة
ــلــكــة الـنــحل» بــيــنــمــا حتـمل الــثــانـيــة «فى 
الـلـوحـة الـثـالـثـة عـنـوان «الـشـمـوع والـشـمس»
وفى الـغــابـة تـدور أحــداث الـلــوحـة الــرابـعـة

الكتاب: قطار احلواديت
ؤلف: فؤاد حجاج ا

رسوم: صفاء إبراهيم عبد الظاهر
iOÉ¡dG óÑY hôªYالناشر الهيئة العامة للكتاب

خلفية العبث الفلسفية

سرح التجريب فى ا

منهج ستانسالفسكى وستراسبرج

مثل تقنية ا

مثل وجسده روح ا
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فيفى عبده 

> الـبيت الـفنى للـمسرح قـرر استئـناف تقد
ـــوسم الـــصــيـــفى مـــســـرحــيـــة «روايـح» خالل ا
الــــــقـــــادم عــــــلى مــــــســـــرح لـــــيــــــســـــيـه احلـــــريـــــة
ـهـا بـالـقـاهـرة بـاإلسـكــنـدريـة بـعـد جنـاح تـقــد
ـسـرحـيـة إنـتـاج وحتـقـيـقـهـا إليـرادات كـبـيـرة ا
ـــســـرح الــكـــومـــيــدى وبـــطـــولـــة فــيـــفى عـــبــده ا
ـــشـــاركــة جـــمـــال إســـمــاعـــيل جـــمـــال عـــبــد
الـنـاصـر عـادل أنـور واإلخـراج ألحـمـد خـلـيل
الـــشـــرقـــاوى. «روايح» عـــرضت مـــؤخـــرًا عـــلى
دة يـوم فقط ضمن مسـرح ليسـيه احلرية 
عـروض مــهـرجــان الـربــيع الـذى نــظـمـه مـسـرح
الدولـة لعـدد من أعمـاله باإلسـكنـدرية وحـققت

إيرادات وصلت إلى ثمانية آالف جنيه.

ـسـرحى الـشاب كـمـال عطـية > اخملرج ا
يــقـــوم حــالــيـــًا بــإجـــراء بــروفـــات الــعــرض
ــسـرحـى اجلـديــد «الـكـالب األيـرلــنـدى» ا
ه بـنـادى لـلـمـؤلف حـسـام الـغـمـرى لـتـقـد
ــديــنــة نــصــر وتــمــثـيـل أعــضـاء الــزهــور 
الـــنــــادى. يـــذكـــر أن كــــمـــال عـــطــــيـــة قـــدم
مـــؤخـــرًا من إخـــراجه أيـــضـــا مـــســـرحـــيــة
«الـــشـــفـــرة» الــــتى عـــرضت عـــلى مـــســـرح
فيـصل ندا بالـقصر العـينى وأثارت جدًال
واسـعـًا بـسـبب عـدم مـشـاركـة أى عـنـاصر
نـسـائـيــة بـالـعـرض ومـواجـهــتـهـا ألكـثـر من
صـنفات مـشكـلة مع جهـاز الرقابـة على ا
الـفـنـيـة بـسـبب اعـتـراضـهم عـلى عـدد من

 د. هدى وصفىمشاهدها.

> د. هـدى وصـفى مـديـر مركـز الـهـنـاجر
لـلـفـنـون قـررت وضع خـطـة بـالتـنـسـيق مع
هــيـــئــة قــصـــور الــثـــقــافــة والـــبــيت الـــفــنى
للمسرح إلعـادة تقد عدد من العروض
ـــتــمــيــزة الــتى شـــاركت فى مــهــرجــان الـ ا
50 لــيـلــة الــذى نــظــمه الــهـنــاجــر مــؤخـرًا
ـشـاركـة سـبـعـة عـروض ــسـرح روابط 
ـسـتـقـلـة. د. هـدى وصفـى قالت لـلـفـرق ا
إنـها تـسـعى حالـيـاً لتـقـد هذه األعـمال
بـعـدد من مـسـارح القـاهـرة واحملـافـظات
مـن خالل برنـامج يـتم اإلعداد له حـالـياً
بعـد الوصول التفـاقات نهائـية مع البيت

الفنى وهيئة قصور الثقافة.
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شهد ناصفة» تتصدر ا فى جوائز مهرجان نوادى التذوق.. «ا

دوره فــى عـــــــــــــــــــــرض «وداعـــــــــــــــــــــاً
هاملت».

اجلائـزة األولى فى الـتـمثـيل نـساء
كــانت لــدالــيــا األبــيض عن دورهــا
فى عرض «مقـلوب الهرم» الثانى
شـــــــــيــــــــمـــــــــاء شـــــــــداد عـن «دائــــــــرة
ــــركـــز الــــثــــالث دالــــيـــا األحـالم» ا
جـالل عن «ولــد وبـــنت وحــاجــات»
وتــقـــاسم جــائــزة الــســيــنــوغــرافــيــا
سـمــيـرة أحـمــد مـحــمـد مــنـصـور
وأحـــمــد مــصـــطــفى عـن عــرضــهم
«فى انـتظـار توم هـانكس» ومـاهر
شــــــريف عـن عــــــرضه «مــــــقــــــلـــــوب

الهرم».
أمـا جـائـزة أفـضل أشـعـار فـذهبت
ألحـمــد عـبــد الـكــر عن «الــلـيــلـة
الـــرفـــاعـــيـــة» وأفـــضل مـــوســـيـــقى
لـــوائل الــســـيــد وأفـــضل تــصـــمــيم
درامــا حــركـــيــة حملــمـــد مــيــزو عن

«مقلوب الهرم».
جائزة اإلخـراج ألول عمل منحتها
الـلـجـنـة مـنـاصـفـة ألمـيـرة مـجـاهد
عن «دائرة األحالم» وإسالم عالء

عن «ولد وبنت وحاجات».
وتقاسم جائزة أفضل عمل جماعى
عـرض «الـلـيــلـة الـرفـاعـيـة» وعـرض
«وداعاً هاملت» بـينما ذهبت جائزة
أفــــضل عــــرض «فـى انــــتــــظــــار تــــوم
ـركز الـثـانى «عـفـواً قد هـانـكس» وا
ــركـز الـثـالث عن نــفـذ رصـيـدكم» وا

«ولد وبنت وحاجات».
سميرة أحمد
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مـــســـرحــيـــة «اخلــبـــز الـــيــومى»
ـــانـــيــــة جـــيـــزين لــــلـــكـــاتـــبــــة األ
دانـــكـــفـــارت تـــرجـــمـــة فـــوزيـــة
حـــــسن وإخـــــراج نــــورا أمــــ

تـعرض هـذا الـشـهر بـالـقـاهرة
ـنـيـا من إنــتـاج مـعـهـد جـوته وا
بــالـــقــاهــرة وبــحــضــور مــؤلــفــة

العمل.
سرحية تقدم باللغة العربية ا
ــان إمـام عـادل مـن تـمــثـيل إ
عـــنـــتــر رفـــعت عـــبــد الـــعـــلــيم

نـانـسى عـادل ديـكـور إبـراهيم
غــــــريب مـــــــوســــــيــــــقى رمــــــزى

صبرى.
«اخلـبز اليـومى» تعـرض حاليا
بـــســـاقــيـــة الـــصـــاوى وبـــعـــدهــا
ــــــركـــــز اجلــــــزويت تـــــعــــــرض 
ـنــيـا يـومى 15 16 الـثـقــافى بـا
مـــايــو اجلـــارى كـــمـــا عــرضت
بـجـزويت اإلسـكنـدريـة ومـعـهد
جــوتـة بــالـقــاهـرة فـى األسـبـوع

األول من مايو.

..¿ƒæØdGh áaÉ≤ã∏d ≈Hô©dG ¥hóæ°üdG

Üô©dG ÚfÉæØ∏d zíæe{ Ωó≤j
أعـلن الـصـنـدوق العـربى لـلـثـقـافـة والـفـنـون فتح
بـاب الـتـقـدم لـلـمـنح الـتى يـقـدمـهـا فى مـجاالت

اآلداب والفنون اخملتلفة.
الـصـنـدوق وهـو مـؤسـسـة عربـيـة مـسـتـقـلـة غـير
ثقف ودعم ربحية تسعى لـتمك الفنان وا
الــثـقـافـة الــعـربـيـة يــقـدم مـنـحه فى 7 مــجـاالت

هى:
- تطوير وإنتاج مشروعات سينمائية مستقلة.

- إنتاج وعرض أعمال فنون أدائية.
- إنـتـاج وتـنـظـيم مـعـارض تـشـكـيـلـيـة وفـعـالـيات

للفنون البصرية.
- كـتـابـة ونـشـر أعـمـال أدبـيـة (رواية – قـصة–

شعر – مسرح).
- كتابة أبحاث فى مجاالت الفنون والثقافة.

-تــــنــــظـــيـم ورش عـــمـل وتـــدريـب فى مــــجـــاالت
الفنون والثقافة.

- تــنــظــيم فــعــالــيــات ثــقــافــيــة أو بـرامـج تــبـادل
ستوى العربى. ثقافى على ا

ويـــــحق لـألفـــــراد واجلـــــمـــــعـــــيـــــات األهـــــلـــــيـــــة
ـؤسسـات الـثقـافـيـة والتـعـليـمـيـة والهـيـئات وا
احلـكـومـيـة والـشـركـات اخلـاصـة الـعـاملـة فى
 الــتــقـدم بــطــلـبــات الـدعم اجملـال الــثــقـافى
وجـود عـلى موقع الـصـندوق عـلى النـمـوذج ا

اإللكترونى
.www.arabculturefund.org�

فى موعـد أقصاه 30 سـبتـمبـر (أيلول) 2008
ـتـقـدمون بـاسـتالم طـلـباتـهم بـالـبـريد وسـيبـلغ ا

اإللكترونى.

âjhõ«÷G ≈a ..≈µ°ùaÓ°ùfÉà°S
ـسرحـيـة تـنـظم جـمعـيـة الـنـهـضة الـعـلـمـيـة والثـقـافـيـة «اجلـيزويت» بـالـتعـاون مع فـرقـة «الـبـؤرة» ا
ـسرح ورشـة عـمل حول تـقـنيـات مـنهـجى الـواقـعيـة الـنفـسـية سـتـانسالفـسـكى «مـنهج تـمـثيـلى» وا

الفقير جلروتوسكى «منهج إخراجى».
شاركة فى هذه الورشة متاح للشباب يشرف على الورشة اخملرج محمد حـمدى الذى قال إن ا
من 18 سنة وحتى 35 سنة وعدد سـاعات التدريب تصل إلى 96 ساعة وتـستمر حتى 3 يونية
عـلى مدى 24 يومـاً بواقع 4 ساعـات يـوميـا وتنـتهى أعـمال الـورشة بـتقـد عرض مـسرحى فى

يونية القادم.

عروض مسرحية جديدة باإلسكندرية خالل أيام
 zΩÉc ≈∏Y Ú©HQCG{h ≈°TƒØfC’G z¿ƒdOÉY{

πeÉc ≈Ø£°üe ≈a
تــشــهـد مــديــنـة اإلســكــنــدريـة خالل أيــام تــقـد
ــســـرحــيــة اجلــديــدة لــهــذا عــدد من الــعــروض ا
الـعـام قـصـر ثـقـافـة األنـفـوشى يـقـدم مـسـرحـيـة
ن «الـــــعــــــادلـــــون» أللــــــبـــــيــــــر كـــــامـى وإخـــــراج أ
اخلــشـاب ســيــنـوغــرافــيــا حـازم مــتــولى إضـاءة
إبـــراهـــيم الـــفــرن مـــوســـيــقـى مــحـــمـــد حـــســنى
ـان ـمـثـلـ مـنـهم: إ ـشـاركـة مـجـمـوعـة من ا و
إمـام محمد عبـد القادر محمـد السيد أحمد

عبد اجلواد جمال أبو ميس محمد مكى.
أمــــا قـــصـــر ثــــقـــافــــة الـــقــــبـــاريف يــــقـــدم عـــرض
«هاملت» معاجلـة وأشعار سامح عثمان إخراج
سامح احلـضرى سـيـنوغـرافيـا إبـراهيم الـفرن
مـوسـيـقى مـحــمـد شـحـاتـة تـمـثـيل: خـالـد نـبـيل
مديـحة حـسن محـمد الـعمـروسى محـمد عـبد
الـصـبـور عـادل عـنتـر والء نـبـيل مـحـمـد أم

صـالح الــســـايح نـــيـــفــ فـــتـــحى عــبـــاس عـــبــد

نعم رحاب عرفة. نعم سعيد عبد ا ا
وفى قـــصـــر ثـــقـــافـــة مـــصــــطـــفى كـــامل تـــعـــرض
مـــســـرحــيـــة «أربـــعــ عـــلى كـــام» تـــألــيـف ســامح
عـثـمـان وإخــراج مـحـمـد الـزيـنى درامـا حـركـيـة
شــريف عــبـــاس ســيــنــوغــرافــيـــا هــانى الــســيــد
مـوســيــقى مــحـمــد حــسـنى تــمــثـيـل: كـر عــبـد
ـنـعم الـكـشـيـر رانـيـا زكـريـا الـنـوبى رنـا أحـمد ا
فــــراج أحـــمــــد مـــحــــمـــد شــــمس مـى مـــحــــمـــود
ـان جـمـال مـحـمـد سـعـيـد مـحـمـد مـزروعـة إ

جابر وغيرهم.
ويقـدم قصـر ثقـافة بـرج العـرب مسـرحيـة «بتوع
اجلــاز» تــألــيف حــمـــدى عــبــد الــعــزيــز وإخــراج
عــادل شـــاهــ ســيـــنــوغـــرافــيـــا هــانى الـــســيــد
أشــعــار إيـــهــاب سالم أحلـــان مــحــمـــد حــســنى
دراما حركية ميزو تمثيل: حسن فوزى محمد
خمـيس روزا الـسعـيـد أمـيرة يـوسف صـابرين

على السيد سعيد.

 أحمد راسم 

 حنان شلبى

نورا أم

أقـام قـصر ثـقـافة الـتـذوق بسـيدى
جــــابـــر بــــالــــتــــعــــاون مع مــــؤســــســـة
"Creation Grop" مـــــــهـــــــرجـــــــانــــــاً
سرحيـة التى شاركت فى للفـرق ا
سرح الـتى أقامها القصر ورشة ا

برئاسة اخملرج جمال ياقوت.
ــهـرجــان أحـد عــشـر تـســابق فى ا
ــهــا فى الــفــتـرة عــرضــاً  تــقــد
من 1 وحـــــتى 4 مــــايـــــو وأعــــلـــــنت
كونة من الدكتور جلنة التـحكيم ا
أبـــــــو احلــــــــسن سـالم والــــــــفـــــــنـــــــان
ـمثل الـتـشكـيـلى مـاهـر جـرجس وا

محمد يسرى
النـتائج يوم 5 مايو بـحضـور حنان
شـلــبى رئـيس إقــلـيم غـرب ووسط
الــــــــدلــــــــتـــــــــا وعــــــــدد مـن فــــــــنـــــــــانى

اإلسكندرية.
حــصل أحـمـد عـبــد الـكـر عـلى
جــــــائــــــزة الـــــتــــــألــــــيف األولـى عن
عـرض «الــلـيــلــة الـرفــاعـيــة» أمـا
اإلخـراج فـحـصــلت عـلى جـائـزته
ـــركــز األولـى ســمـــيـــرة أحـــمـــد ا
الــــثــــانى أحــــمــــد راسـم الــــثــــالث
أحـمـد بـسـيـونى جـائـزة الـتـمـثيل
األولى حــصل عــلــيــهــا مــنــاصــفـة
مـحـمـد مـنـصـور عن عـرض «توم
هانكس» رفـعت عبد العليم عن
ـركز عـرض «مـقـلـوب الـهـرم» وا
الــــثــــانى مــــنــــاصــــفــــة بــــ إسالم
عـــيــــسى عن «عــــفـــواً لـــقــــد نـــفـــذ
رصيـدكم» عمر يونس عن «ولد
ـركـز الـثـالث وبـنت وحـاجــات» ا
حــــصل عــــلــــيه أحــــمــــد عــــلى عن

كمال عطية محمود احللوانى

cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1
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ـدير ـسـرح نـحو الـتـعـقـيـد جـاءت احلـاجـة  > مـع تطـور تـكـنـولـوجـيـا ا
ـتـنوعـة أن تـعمل بـشكل ـسرحـية ا ـسـرح تأمـينـا لـلتـأثيـرات ا خـشـبة ا

جيد معاً. 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

شروع مسرح احلرية بقرية كوم احلاصل بالبحيرة صدر مؤخراً فى كتيب ضمن إصدارات إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى. > حصاد برنامج النشاط الثقافى والفنى 

12 من   مايو 2008  العدد 44
سرحى بـأن قبض على فكرة أن كل > لـقد كان دوق جورج سـابقا لتطـورات فن اإلخراج ا
ـســرحى يـجب أن تـخـضع لــغـرض فـنى واحـد مـتــفـرد مع تـأكـيـدات تــأثـيـرات اإلخـراج ا

سرحى. رئية للعرض ا ظاهر ا خاصة على ا

سرح األمازيغى. اضى للمشاركة فى مهرجان ا غرب صباح اخلميس ا > فريق عمل مسرحية «كالم فى سرى» سافر إلى ا

سرحي جريدة كل ا

 ÖàµdG Qƒ°S
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محمود احللوانى

الرمز عند إبسن
ــــيالد ــــوســـيــــقـى وشــــجـــرة عــــيــــد ا وا
والـــنـــافـــذة ودثـــار «هـــيـــلـــمـــر» ورقـــصـــة
التـرانـتيال فى الـتعـبيـر عن الشـخصـية
فـى بـــيـت الـــدمــــيــــة كـــذلـك: «الـــنــــافـــذة
واألشـــــبــــاح والـــــشـــــمس والـــــتــــركـــــة» فى
مسـرحيـة «األشباح» كـما قـدم قراءت
أخــريــ فى «الـبــطــة الـبــريــة وبـيت آل
روزمــــر» ثم بــــ الــــكــــاتب فـى الـــفــــصل
الـــــثـــــانـى من خـالل قـــــراءتـه لألشـــــبـــــاح
والــبـــطــة كــيف شـــغل إبــسـن الــرمــز فى
هذه األعمال كوسـيلة للتعبير عن اجلو
ـــــــنـــــــظــــــر الـــــــعـــــــام وذلك عـن طـــــــريـق ا
ــســرحـى وحــرص إبــسن عـــلى إظــهــار ا
ـــنــظـــر اخلـــارجى من خالل مـــفــردات ا
النـوافذ أو السـتائر الـشفافـة التى ترى
من خاللــهـا قــمم اجلــبـال الــثــلـجــيـة أو
الــضــبــاب الــكــثــيف لــتــلــعب دوراً رمــزيـاً
يــلـــقى الــضـــوء عــلـى اجلــو الـــعــام الــذى
يــــحـــــكـم الــــعـــــالم الـــــداخـــــلى والـــــدرامى
ـــؤلف كـــتــابه لـــشـــخــصـــيــاتـه واخــتـــتم ا
بــدراســة فـى أنــواع الــرمــوز ووظــائــفــهـا
فى درامــا إبـسن فــتـحـدث عـن الـرمـوز
ـــــيالد الــــديـــــنـــــيــــة كـــــشــــجـــــرة عـــــيــــد ا
سيح رتبط بدم ا والصليب واخلـمر ا
فـى بيت الـدمـيـة والـرموز االجـتـمـاعـية
- الـنفـسيـة كـرقصـة الدانـتـيال فى بيت
الـدمـيـة أيـضـا واألشبـاح فى مـسـرحـية
«األشــبــاح» ثم الــرمـوز االجــتــمـاعــيـة -
االقــتــصـــاديــة كــالــتـــركــة فى «األشــبــاح»
و«احلـجـة» فى «البـطـة البـرية» وهـناك
أيـضـاً الـرمـوز الـشـخـصـيـة - األيـقـونـيـة
كـــدثـــار هـــيـــلـــمـــر الـــتى تـــتـــدثـــر بـه نــورا
الـزوجــة فى بــيت الــدمـيــة و«الــغـلــيـون»
فى مـــســرحــيـــة «األشــبـــاح» ثم «الـــبــطــة
الــــبــــريــــة» و«اخلــــيــــول الـــــبــــيــــضــــاء» فى
مـــســـرحــيـــة «بــيـت آل روزمــر» وأخـــيــراً
يـــشـــيـــر الـــكـــاتب إلى عـــدد مـن الـــرمــوز
ــكـــانــيــة ذات الــبــعــد الـــنــفــسى- مــثل: ا
ـــــدفــــــأة والـــــنـــــافــــــذة - الـــــتـى يـــــكـــــثـــــر ا
اسـتخدامـها فى مسـرح إبسن واخلليج
ـــنـــزل الــــقـــا والـــضــــبـــاب احملـــيـط بـــا
ـلجـأ وبيت الـدعارة إلخ.. واجلـسر وا
ـــؤلـف أن هـــذه الـــرمـــوز حتـــمل ويـــرى ا
أبــعــاداً نــفــســيــة لــدى الــشــخــصــيــات أو
تشـير إليـها وأنـها ذات عالقة عـضوية

بالبنية الدرامية للعمل.
يــــقـــول د. حـــسن عــــطـــيـــة فى مــــقـــدمـــته
لـلكـتاب: إن مـيزة هذا الـكتـاب الفـرعية
فـوق ميـزته األسـاسيـة الـكائـنـة فى عمق
ــوضــوعـه ومــنـــاقــشــتـه بــهــدوء طــرحـه 
وبـــــصــــيـــــرة نـــــافــــذة هـى إعــــادة طـــــرحه
لـقــضــيـة عالقــة الــفن بـالــواقع وكــيـفــيـة
الـتعـبيـر عنه بـأسالـيب مـختـلفـة التبـتعد
مــهــمــا تـعــددت طــرائــقـهــا عن الــتــصـدى
ـعيشى وال يلتبس عليها لهموم الواقع ا
ات التجريب الواقع فتفتر منه فى تهو
الـناسخ لتـجارب مجتـمعات أخرى. وهى
ـــيـــزة الـــتى تـــخـــرج الـــكـــتـــاب من أرفف ا
ـى إلى فـــضـــاء احلـــيــاة الـــبـــحث األكـــاد
الـيومية وما جـد فيها من متـغيرات تكاد

سرح بأكمله. أن تطيح بفن ا
هــــكــــذا  - يـــــقــــول د. حــــسن عــــطــــيــــة -
الحــــظـــة الــــدقـــيــــقـــة واإلشــــكـــالــــيـــة بــــا
ـــنـــهـج اجلـــديـــد يـــقـــتـــحم ـــتـــبـــلـــورة وا ا
» عـالم «هــنـريك إبـسن» «مــحـمـد حــسـ
لـــيـــقــدم لـــنـــا هـــذه الـــدراســـة الـــعـــمـــيـــقــة

متعة معاً. وا

فى أعماله الطـبيعية وكيف استطاع أن
يطبّع الرمز ويحل التناقض.

ــــؤلف كــــتــــابه إلى مـن أجل ذلـك قـــسّـم ا
بابـ كبـيرين خـصص البـاب األول منه
لـــدراســة الــرمــز وتـــعــريــفــاتـه اخملــتــلــفــة
فقـدم خالل فصـوله الثالثة: الـتعـريفات
اخملـتلـفـة لـلرمـز لـغـوياً وفـنـيـاً وفلـسـفـياً
ثم اخلـــصــائص الــفــكــريــة والــتــكــنــيــكــيــة
للرمـز وذلك من خالل معاينته لألساس
الـفــكــرى والــفـلــســفى لــلـرمــز والــتـعــبــيـر
الــســيــكــولــوجـى وعالقــته بــالــرمــز ودور
عـرفـية الـرمـز فى الـعمـلـية اإلدراكـيـة وا
ثـم فى عالقـة الـرمـز بـالـبـنـيـة الـدرامـيـة
وفى الــــفـــصل الــــثـــالـث من هــــذا الـــبـــاب
(الـرمــوز كـإحـدى الـتـقـنـيـات فى الـدرامـا
ــؤلـف مــفــهـوم الــطــبــيــعــيــة) اســتـعــرض ا
الــطـبـيـعـيـة وعالقـتـه بـالـواقـعـيـة وتـوقف
عــنـــد الـــطــبـــيـــعــيـــة فـــكـــراً وفــلـــســـفــة ثم
ــســرحى ثـم طـرق حتــراهــا فى األدب ا
تعبيرهـا عن الواقع كما حاول بعد هذا
الـــــــــعــــــــرض إبــــــــراز عـالقـــــــــة «الــــــــرمــــــــز»
بـ«الـطـبـيـعـة» فى مـحـاولـة لإلجـابة عـلى
الـسؤال - اإلشكـالية - هل الـرمز دخيل

على الطبيعة?
ــؤلف إجــابــتـه الـنــظــريــة فى وقــد قــدم ا
هــــذا الـــــفــــصـل من خـالل اســــتـــــعــــراضه
ـــقـــوالت الـــنـــظـــريـــة لـــعـــدد من لـــبـــعض ا
ـنـظـرين والـنـقـاد مـثل عـمـر الدسـوقى ا
ود. صالح فـــضـل روبـــرت بـــروســـتـــاين
إلى جــانب نــظـــراته اخلــاصــة فى بــعض
ـية مثل: «اآلنسة األعـمال الطبيـعية العا
جوليا» للـسويدى «أوجست سترندبرج»
وأعــــمـــــال أخـــــرى إلبــــسـن وقــــد خـــــلص
ـؤلف إلى أن الدراما الـطبيعـية بالرغم ا
من ســـمـــاتـــهـــا اخلــــاصـــة فـــإنـــهـــا تـــتـــفق
وخــصــائص فـــكــريــة وتــكـــنــيــكــيـــة كــثــيــرة
مكن إعمال الرمز للرمز لـذا كان من ا

كتقنية فيها.
وتـــأســيـــســاً عـــلى هــذه الـــنــتـــيــجـــة الــتى
ـؤلف جـاء الـبـاب الـثـانى خـلص إلـيـهـا ا
من الـكـتـاب لـيـتـنـاول بـشـكل تـطـبيـقى -
فـى ثالثة فصول - الـرمز والتـعبير عن
الشخـصية فى مسرح إبسن وذلك من
خـالل دراســـة كـــيــــفـــيـــة عــــمل عـــدد من
ـــدفــأة والـــكــرسـى الــهــزاز الــرمـــوز كــا

ـكن اسـتـخـدام الـرمـز فى الـدرامـا هـل 
كن تـشغـيله فى ظل الـطبـيعـية? وكـيف 
مـــنــــهج أو عــــالم أو درامــــا كـــالــــدرامـــا
الـطـبـيـعـيـة الـتى تـفـرض عـلى الـكـاتب أن
يــقــدم فـنــاً «يــدنــيـنــا من احلــيــاة نـفــســهـا
بلحمهـا اخلام النىء ويتخذ لذلك قالباً
خــاصــاً مــكـتــســبــاً من الــتـجــارب ويــقـوم
عـلى فلـسفـة احلتـمـية الـعلـمـية مـستـنداً
فـى ذلك إلى «وقـائع الـوراثـة الـطـبـيـعـية»
كن للرمز حسب «إريك بنتلى».. كيف 
أن يـجـد له مـتـنـفـسـاً وأن يـعـمل فى ظل
ؤلف «الـطـبـيـعيـة» الـتى تـنـقل - حـسب ا
- صـــورة أو شــريـــحـــة من احلـــيــاة نـــقالً
مـوضـوعـيـاً مـبـاشـراً وال يـعـتـرف كـاتـبـها
وضـوعى للـحيـاة والواقع بـغيـر الوجـود ا
اخلـــارجـــيـــ الـــلـــذيـن يـــؤطـــران حـــركـــته
ووجـوده داخلهمـا بينمـا - الرمز - على
ــــا هـــو الــــنــــقـــيـض من ذلك تــــمــــامـــاً - 
مــــتـــــجـــــاوز ومــــحـــــلق وغـــــامض وغـــــيــــر
مــــبـــاشـــر يــــخـــاطب احلــــدس ومن أهم
خـــصــائـــصـه االزدواجــيـــة الـــداللـــيــة وال
ـــكـن أن يـــؤخــــذ بـــذاته لــــلـــداللــــة عـــلى
ــعـــنى أوسع وأعم ـــا يــؤخـــذ  شىء وإ

بكثير?
تــلك اإلشـكـالــيـة الـبـحــثـيـة الــتى طـرحـهـا
عـلى نفـسه ليـجيـب عليـها الـكاتب خالل
أبــواب كــتـــابه: «الــرمــز فـى درامــا إبــسن
الطبـيعيـة» وقد قدم إشكـالية باعـتبارها
حتــمـل تــنــاقــضــاً بــ مـــنــطــقى «الــرمــز»
و«الـطـبيـعـيـة» لـدرجة اعـتـبـار الـبعض أن
ـزج بـينـهـمـا وتـشـغـيل أحـدهمـا فى ظل ا
ــــــعــــــد أمـــــراً غــــــايــــــة فى وجـــــود اآلخــــــر يُ

الصعوبة إن لم يكن مستحيالً.
غـــــيـــــر أن الــــــبـــــاحـث من خـالل قـــــراءاته
ـــزج ــــســــرح إبــــسن اكــــتــــشف أن هــــذا ا
ـكن وأن «إبـسن» قـد اسـتخـدم الـرمز
داخل بنيته الـفنية الدرامية ذات القالب
الـطبـيعى ومن ثم كان كـتابه - أو رهانه
- هو مـحاولة السـتكشـاف الكيـفية التى
ازج اسـتـطاع بـهـا «إبـسن» أن يـعـايش و
بــ الــرمــز والـــقــالب الــطــبــيــعى وكــيف
اســــتـــطـــاع - بـــرغـم حـــفـــاظـه عـــلى هـــذا
الـقـالـب - أن يـوظف الـرمــز كـمـا حـاول
ــبـررات والـدوافع الـفـنـيـة الـتـوصل إلى ا
الــتى حــدت بـ«إبس» إلى تــشـغــيل الــرمـز
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  هــنـاك إشـكـالــيـة كـبـيــرة تـواجه كل من يـريــد قـراءة أعـمـال مــحـمـود ديـاب
سـرحية هـذه اإلشكـالية تـكمن فى صعـوبة احلـصول على هـذه األعمال ا
ذلك ألنـهـا إما أن تـكون قـد طـبعت فى طـبـعات مـحدودة لـلـغايـة وإما ألنـها
ـعـظـمـهـا أثـراً ـؤسف أنـنـا ال جنـد  قـد نـفـدت جـمـيـعـهـا من األسـواق! ومن ا
ـصريـة! وإما ألن بـعضـها ال يـزال مخـطوطـاً يحـتفظ يذكـر فى دار الـكتب ا
ـقـربــون جـداً وهم قــلـة! ومـعــظـمــهم يـدعى أنــهـا ضـاعت أو به أصـدقــاؤه ا
غـيـر مـوجودة عـنـدهم وبـعضـهم يـفـضل االحتـفـاظ بـها حلـ خـروجـها فى

ناسب! الوقت ا
بـهـذه الـكلـمـات قـدم د. مـحمـد عـبـد الـله حسـ ألربـعـة نـصوص مـسـرحـية
ـعـجـزة ومـسـرحـيـات أخـرى» الـصـادر عن سـلـسـلـة قـصـيـرة ضـمـهـا كـتـاب «ا
ـســرحـيـات هى: نــصـوص مـســرحـيـة بــالـهـيـئــة الـعـامــة لـقـصــور الـثـقــافـة وا

عجزة الضيوف أهل الكهف 74 قصر الشهبندر». «ا
ر وما قـاله د. عبـد الله حسـ فى حتقـيقه لهـذه النـصوص ال ينـبغى أن 
ـسرحى أن يـقـفوا سـرحـيـ الغـيـورين على تـراثـهم ا مـرور الكـرام وعـلى ا
كن إنـقاذه من نـصوص وقـفـة جادة وأن يـبذلـوا اجلهـد من أجل إنـقاذ مـا 
سرح الذى ـعرضة للـتلف والضيـاع إذا كانوا بـالفعل يقـدرون ا مـسرحهم ا
كن أن يتوجهوا نافـذ التى  يـتغنون به ليل نهار وهـناك اآلن العديد من ا
إلـيـهـا لـنشـر هـذه األعـمـال والـنـصـوص الـتى يـضـمـهـا هـذا الكـتـاب هى من
تـــلك األعـــمــال الـــتى طـــبــعـت طــبـــعـــات مــحـــدودة أو عــثـــر عـــلــيـــهـــا احملــقق

مخطوطة ولم تنشر من قبل .
«إن كـان البد من معـجزة فنصـنعها بـأيدينا» بـهذه اجلملـة قدم دياب لنص
ـسـرحـيـة الــتى تـنـاقش قـضـيـة الــصـراع الـطـبـقى طـارحـاً ـعــجـزة» هـذه ا «ا
ا أثير فى أعـمال عدد غير قليل من الكتاب االشتراكي السؤال الذى طا
ن يـزرعهـا? وألن األحـداث هنـا تدور فى لـكـها? أم  ن  وهـو: هل األرض 
» أن تـبيع ـالك «إنعـام ها ـدينـة فقـد حـوّر السـؤال ليـصبح هل من حق ا ا
ـصـنع مـن حق الـعـمال الـذين ـصـنع الـذى تـمـلـكه وتـشـرد الـعـمال? أم أن ا ا

بنوه على أكتافهم?.
ـديـنــة تـدور أحـداث «الـضـيـوف» فى الـقـريـة ـعـجـزة» فى ا وبـيــنـمـا تـدور «ا
الـتى تـعـانى جـهالً وتـخلـفـاً وعـزلـة على الـرغم من حتـلى أبـنـائـهـا بالـشـهـامة
ـسـرحـيـة تـدور فى حـقـبـة االنـفـتـاح لـتـشـيـر إلى «الـهـوة والـقـيم الــرفـيـعـة وا
ـثقف واجلـماهـير وفى «أهل الـكهف 74» يحـذر دياب من النـفـسيـة» ب ا
اضى األرسـتقـراطى الطـبقى لـلثـأر من «الرعـاع» أو البـسطاء عـودة فلـول ا
ـشـهد إن مـتـحف الـشـمع فـى هذا الـذين وضـعـتـهم ثـورة يـولـيـو فى صـدر ا
الـنـص يـتــحــ الــفـرصــة لــتـتــحــرك «مــومـيــاواته» لالنــقــضـاض عــلى أحالم
الـفــقـراء كــمـا كــان الـزمن االنــفـتــاحى أيـضــاً هـو مــدار احلـدث فـى «قـصـر
الشهـبندر» التى بشـرت بقدوم وبداية تـوغل الطبقة اجلـديدة (طبقة رجال
األعـمــال اجلـدد) أو كـمــا قـال مــحـمــد عـبـد الــله حـســ إنـهــا حتـاول طـرح
ــســتـــقــبل حـــيث يــتــســـاءل ديــاب من خـاللــهــا عن ـــاضى وا الـــصــراع بــ ا

اضى (ما قبل الثورة) ليقضى على أحالم جيل الثورة? إمكانية عودة ا
هى نصـوص - كمـا جاء على الـغالف  اخللـفى للكـتاب - تـمور بإحـداثيات
ــصــرى قــدم ديــاب من خـاللــهــا قــراءته الــتــحــلــيــلــيـة الــواقع االجــتــمــاعى ا
العميقة لهذا الواقع الذى بشرت به ثورة يوليو 1952 بنكوصه وارتداده.

الكتاب: الرمز فى دراما إبسن الطبيعية
ؤلف: محمد حس ا

: د. حسن عطية تقد
ركز القومى للمسرح «النشر الناشر: موقع ا
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فـى مــؤتـــمـــر صـــحـــفى أعـــلن عـــبـــدالـــله ســـالم بن
يـعقوب الـزعابى رئيس مـجلس إدارة مسرح رأس
اخلـيمة الـوطنى وحـضره سـعيـد إسمـاعيل رئيس
ثلو الصحافة احمللية تابعة والتـنسيق و جلنة ا
"ال حــيـلــة" من تــألــيف الــكــاتب اإلمــاراتى ســعــيـد
إســمـــاعــيل ومن إخــراج الــفـــنــان بالل عــبــدالــله
والتى سـوف جتـوب أنـحـاء إمارات الـدولـة ابـتداء

من كاسر األمواج فى أبوظبى.
ـا يــدل عـلى وقـال الــزعـابى إن عــنـوان الــعــمل ر
التسليم بواقع احلـال ولكننا نرفض هذا التسليم
ــقـولـة "ال حـيـلـة" فــكـنـا نـســخـر إمـكــانـاتـنـا بـهـذه ا
سرح تواضـعة بجـد ومصداقـية لدعم أعـمال ا ا

ولــنـكــون احلــافـز عــلى إبــداع الــشـبــاب ومــا كـانت
هـذه اإلمكـانـات لديـنـا لوال تـلك األيـادى البـيـضاء
التى تردف احلراك الثقافى ماديا ومعنويا وهذه
رة بـهـذا العـمل الذى ـسرحـية تـتـكرر مـرة تلـو ا ا
ــتــعــة والــفــائــدة والــذى كــان ثــمــرة ال يــخــلــو من ا
جـــــــهـــــــود فـــــــريق عـــــــمـل جــــــمـــــــاعـى وأضــــــاف أن
ـــســـرحــيـــة ســـوف تــقـــدم عـــشـــرين عـــرضــاً فى ا
ـسرح سـرحى الصـيفى والـذى ينـظمه ا ـوسم ا ا
ألول مـــــــرة بــــــرعـــــــايــــــة ودعـم نـــــــائب حـــــــاكم رأس

اخليمة.
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هرجان اجلامعى «جنى احلسن» تختتم ا
ــســرحى اجلــامـعـى الـذى ـهــرجــان ا انــتــهت عــروض ا
ا الـنوم تـنظـمه وزارة الثـقـافة األردنـية مع مـسـرحيـة "
يـغادر جفـونك" للـمخـرجة جـنى احلسن قـدمها طالب
معهـد الفـنون فى اجلـامعـة اللـبنـانيـة ـ الفرع األول فى

حضور أساتذة الكلية واألهالى.
ـــهــرجــان الــذى ــســـرحــيــة هى األخـــيــرة فى إطــار ا وا
قـدمت خالله جـامـعـات: الـلــبـنـانـيـة فى فـرعـيـهـا األول
والـثـانـى والـبـلـمــنـد وبـيــروت الـعـربـيــة والـروح الـقـدس
واجلــنـان والــلـبــنـانــيــة األمـريــكـيــة عــروضـاً مــسـرحــيـة

لطالبها.
ـهـرجـان فى وزارة الـتـربـيـة عـلى ـشـرف عـلى ا وعـلق ا
شـاركـ قـائال: عـلـيـنـا االسـتـفادة فـرحـات علـى أداء ا
الحـظـات على من هـذه الـتجـربـة عـبر عـرض بـعض ا
األعـمال التى قدمت إذ إن هـناك تفاوتـاً ملحوظاً فى

نوعية العروض التى قدمت.
ـســرحـيـة ــهـرجـان قــال: "دعم احلـركــة ا وعن هـدف ا
والــتـــواصل مع اجلــامــعــات فــيـــمــا بــعــد ومــا فــيــهــا من

مواهب تبشر بالغد األفضل".
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عـــلى مـــســـرح مــدرســـة عـــبـــدالـــرحـــمن كـــانــو
بـالبـحرين  تـدش مـشروع مـسرح الـطفل
ـــســرح" الــذى تـــبـــنــته وزارة الـــتـــنــمـــيــة "أنــا ا
االجــــتــــمـــاعــــيــــة بــــاالشـــتــــراك مع مــــؤســــســـة
"أطـــيـــاف" وهـى مـــبـــادرة تــــهـــدف إلى إعـــادة
مسرح الـطفل وإلى احليـاة الثقـافية والـفنية

فى البحرين.
ـــســـتـــوى ـــشـــروع إلـى الـــنـــهـــوض  يـــهـــدف ا
مسرح الطفل وتأسيس قاعدة من العامل
ــبــدعـ مـن األطـفــال فى جــمــيع اجملـاالت ا
ــسـرح مــثل الـتــمـثــيل الـتــألـيف ـتــعـلــقـة بـا ا
ــــســــرحــــيــــة وتــــأســــيس اإلخــــراج  اإلدارة ا
طـــاقم فــــنى عــــلى أعــــلى مــــســـتــــوى من أجل

مساندة جهود العامل فى هذا اجملال.
فـى احلـــفل الـــذى أقـــيم حتـت رعـــايـــة وزيــرة
الـتنمية االجتـماعية فاطـمة البلوشى ركزت
ـسرح الـوزيرة فى كـلـمـتهـا عـلى أهـميـة دور ا
فى تثـقـيف وتعـلـيم األطفـال بـصورة خـاصة
وعــــلى ســـــعى الــــوزارة الـــــدائم إلـى تــــطــــويــــر
ــؤســـســات الــتى تـــعــتــنـى بــالــطـــفل وتــقــد ا
مــــخــــتــــلـف اخلــــدمــــات له مـــــشــــيــــرة إلى أن

الــــوزارة بـــــصــــدد افــــتـــــتــــاح نـــــادى األطــــفــــال
والـــنــاشـــئـــة فى كـل مــركـــز حتت مـــظـــلـــتـــهــا
وقـامت كــذلك بـتـنـفـيــذ بـرنـامج "اخملـتـرعـون

الصغار".
ـــســــرح" فـــقـــد وصـــفـــته أمـــا مـــشـــروع "أنـــا ا
ـثابـة احللم الـذى حتول إلى الوزيـرة بأنه "

حقيقة".
شروع رجتـلة قال مديـر عام ا وفى كـلمته ا
ـــشـــروع تـــعـــرض نـــضـــال الـــعـــطـــاوى هـــذا ا
لـلـكـثيـر من الـصـعوبـات حـتى ظـهر; فـمـسرح

الطفل يعانى من ركود تام فى البحرين.
ــــشـــروع عـــدة بـــرامـج مـــثل الـــورش ويـــضم ا
ــسـرحى الــتــدريـبــيــة والـنــشــاط الـصــيــفى ا
سرحية وتقد هـرجانات ا سابقات وا وا
أعــمـال مــسـرحــيـة فـى مـخــتـلف مــدن وقـرى
ـسرح ـمـلـكـة ولن يقـتـصـر الـنشـاط عـلى ا ا
فقط بل يسـعى إلى أن يقدم مسرح الدمى
ـجـال وحـلــقـات نـشـاطـيـة ونــدوات تـخـتص 
مـســرح الـطــفل بـاإلضــافــة إلى الـعــديـد من

البرامج واألنشطة الترفيهية الهادفة. 
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مهنـدس الديـكور اللـبنانى فـادرى رعيـدى يشارك حـالياً
فى بـطــولــة مـســرحــيـة «كــومــيــدى نـايت» لــلــفـنــان مــاريـو
ـا يــقــدمـه غــيـرى بــاسـل ويــقـول: «ال أقــارن أعــمــالـى 
ـــســــاحـــة مــــتـــوافـــرة ا
لــلـــجــمــيع إلثــبــات مــا
ــكــنــنى لـــديــهم وال 
الــــــــــــقــــــــــــول بــــــــــــأنـه ال
يـوجــدمــنـافــسـون لى
ـــا لـــكـل كـــومـــيـــدى إ
ــسـتـقـلـة شــخـصـيـته ا
وأفــــــــــــكـــــــــــــاره الــــــــــــتـى
يــطــرحـهــا كـمــا أنـنى
أتـــابع أعــمــال غــيــرى
وأضــحك». ويـــعـــتـــبــر
ــشــكــلـة رعــيــدى أن ا
األساسـية فى الـعالم
الـــعـــربى أن اجلـــمـــيع
يـــريـــدون أن يـــكـــونـــوا
الــرقم واحــد وهــو مــا

يفقد بعض األعمال روح اجلماعة.

 مسرحية كوميدى نايت
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أعــلن خـضـر الـلـحـيـانى رئـيس جلــنـة اإلعالم والـنـشـر فى جـمـعـيـة
الـثـقـافـة والـفنـون فى وزارة الـثـقـافـة الـسـعـوديـة عن فـوز الـدكـتورة
ــســرحـى لـدورة ســنــاء الــشــعالن بــاجلــائــزة األولى فى الــتــألــيف ا
ــســرحى «دعــوة عـام 2008 من هــذه اجلــائـــزة وذلك عن نــصّــهـــا ا
عـلى الـعـشـاء».  تـشـكّـلـت جلـنـة حتـكــيم اجلـائـزة مـن رئـيس جلـنـة
ــسـرح اخملـرج عـلى دعـبـوش والـفـنــان بـنـدر عـبـدالـفـتـاح واخملـرج ا
ــســرحى أحــمــد الــصــمــان بــإشــراف مــديــر اجلــمــعــيــة والــكــاتب ا
ـسـابـقـة كـانت مـفـتـوحـة لـكل كـتّاب األسـتـاذ عـبدالـلـه بـاحـطاب.  ا
ـسـرح العـرب وقـد حـصل الـنص عـلى اجلـائزة األولـى فى حقل ا
ثّل بعد على خشبة سرحيـة االجتماعية وهو نص لم  الكتابة ا
ــســرح وســتـــعــمل إدارة اجلــائــزة عـــلى حتــويــله إلـى مــســرحــيــة ا

تعرض فى السعودية وفى البالد العربية.

انـــطـــلق مـــهــــرجـــان فـــيالدلـــفــــيـــا لـــلـــمـــســـرح
اجلــــامــــعى الـــــعــــربى األســــبــــوع
ــــــــــشـــــــــــاركــــــــــة 8 ـــــــــــاضـى و ا
جـــامـــعـــات عـــربـــيـــة من لـــبـــنـــان
وفـــلــســطـــ واجلــزائـــر وتــونس
ـــغــــرب وســـوريــــا وســــلـــطــــنـــة وا
عـمــان والـعـراق و 5 جــامـعـات
مـــحـــلـــيـــة جـــامـــعـــة فـــيـالدلـــفـــيــا
واألردنـيـة والـهاشـمـيـة واألمـيرة
ســمـيــة لـلــتـكـنــولـوجــيـا وجــامـعـة

الزرقاء األهلية.
حتـدث د. غـسـان إسـماعـيل
يـــة بــــد اخلـــالـق عن أهــــمـــ عـــ
ـــهـــرجـــان عـــلى جـــعل هـــذا ا
مـستوى اجلـامعـات العـربية
وتــوظــيف احلــضــور الـعــربى

ـسـرح هو ً عـلى أن ا لـلمـهـرجـان مـؤكدا
احلـقل الـثـقــافى والـفـنى الــوحـيـد الـذى

تـــــمـل عـــــلـى مـــــهـــــارات ـــــكن أن يــــــشـــــ
الــــصـــــوت واإلبـــــصــــار
واحلـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة وإذا
نـــا إلى ذلك مــا أضـــفــ
ــــــــكن أن يــــــــراكــــــــمه
ـــــــــــــــرسـل أو لـــــــــــــــدى ا
ــســتـقــبل من أفــكـار ا
وعــــــــــــــــواطــف صـــــــــــــــار
نـا القـول أيـضا بوسـعـ
سرح هو أيضا بأن ا
مــــــــطــــــــبـخ لـألفــــــــكـــــــار
نـــــــــــقـــــــــــوعـــــــــــة فـى ــــــــــــ ا
االنـــفـــعـــال احملـــســوب
نـيـا. عـلى أن هـناك فـ
يـــــمـــــة مـــــضـــــافـــــة) (قـــــ
أخـــــــــــــرى يـــــــــــــصـــــــــــــعـب
يــد ـــســـرح عـــلـى صـــعـــ الـــهـــا فى ا إغـــفـــ

صقل الوعى اجلامعى والشبابى.

 د. غسان إسماعيل

 مشهد من عرض مسرحية  « صح النوم»

ؤتمر الصحفى  iOÉ°TƒHCG iOÉ°T سعيد إسماعيل فى ا
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سـرح فى تقـد الفـرص التـى حازها سـرحيـة فى تكـنولـوجيـا ا > سـاعدت الـتطـورات ا
ـة حلت مـحلـها ـسرحى خـاصة فى مـجال اإلضـاءة. فمـصابـيح الزيت الـقد ـشـهد ا ا

اإلضاءة الغازية سنة 1820.
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د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
كان يوماً مشهوداً ونـحن نستقبل فرحة أهالى
كـوم احلاصل الفـرحة التـى استقـبلتـنا ونحن
ـشـروع مـسرح نـحـتـفل بـوضع حـجـر األسـاس 
اجلرن بـهـذه القـرية الـنظـيـفة والـنظـافة هـنا
ـعـانى الـتى نـحــتـاج إلـيـهـا خـاصـة وأن أحــد ا
أهــالى الــقــريــة قــد قــامــوا بــتــجــمــيل شــوارع
وحــوارى الـــقــريــة بــحـــيث أصــبــحـت مــؤهــلــة
الســــتـــقـــبــــال مـــشــــروع اجلـــرن بل مــــؤهـــلـــة
الســتــقــبــال احلــيـاة بــشــكل يــدعــو لالحــتـرام

والتقدير.
ــا إن بــنـــات وأوالد كــوم احلـــاصل ضـــربــوا - 
قــدمــوا من فــنـون - مــثــاالً رائــعـاً فـى كـيــفــيـة
اسـتــنـهـاض الـطـاقــات الـفـنـيـة الــكـامـنـة الـتى
تـتـسم بـالــبـسـاطـة واجلـمـال فى آن واحـد ولم
أكن أتـخــيل تـلك الـنـتــيـجـة الـرائـعــة لـبـنـاتـنـا
ـرحــلـة اإلعــداديـة وهم وأوالدنــا من تالمـيــذ ا
يجـمعون مـأثورهم الشـعبى (حكـايات - أمثال
- أغـان - ألـعاب) إضـافـة إلى إبداعـهم الـقروى

من شعر وقصة.
شروع يـؤسس إلبداعية كبـيرة ننتظر إن هذا ا
منـها الكثـير مستـقبال إضافة لـكونه مشروعاً
وطنيـاً يراهن على مشـاركة أبنائـنا فى صياغة
مــســتـقــبــلــهم ووعــيـهـم اجلـمــالى كــمــا يــعـزز
شـاركة وإقـامة االنـتـماء ويـتيح الـفرصـة فى ا
ــشــرفــ عـلى احلــوار اخلالق مع أقــرانــهم وا
ـشـروع والـتـعـبـيـر عن ذواتـهم واحـتـرام قـيـمة ا

االختالف.
إن ما رأينـاه من بهجة فى عيـون أهلنا فى كوم
احلاصل يـدعـونـا إلى مـزيـد من الـعمـل لدعم
ـشـروع الـذى نـراه يـقـدم وعـيـاً مـخـتـلـفـاً هـذا ا
يـبـدأ من النـاس لـيعـود إليـهم ونـأمل أن نضع
ـكــشـوفـة فى ـســارح ا حـجـر األســاس لـبــاقى ا

شروع عليها. القرى التى يعكف ا
ـشروع إليـجاد إن أكـثـر ما أسـعـدنى هو سـعى ا
خصـوصية مـصرية تقـدم مناخـاً ثقافيـاً وفنياً
ـصــريــة مــا هى جــديـرة به يـعــيــد لــلـقــريــة ا
ــلــكـون كــنــوزاً ثــريـة من خــاصــة وأن أهــلـنــا 
سـرح عـبر مالمح اإلبداع  نـتـمنى أن تـعـتـلى ا
إبـداعـهم وخـصـوصـيـتـهم الـتى سـتـعـيـد الروح
من جديـد لعدد من فنـوننا الـتى بدأت تتوارى

أمام معاول التكنولوجيا.
حتـيـة تـقـدير لـلـسـيـد الـلواء مـحـمـد شـعراوى
مــحــافـظ الــبــحــيــرة عــلـى دعــمه لــلــمــشــروع
وإلقـليم غـرب ووسط الدلتـا وللـمشـرف على
ـشـروع والــشـكــر اجلـزيل ألهــالى قــريـة كـوم ا
احلـاصل هـذه القـرية الـنمـوذجيـة التى نـحلم

أن تقتدى بها جميع قرى مصر.

نعم. اضي مسرحية «وسط الدايرة» تأليف عزة شلبى وإخراج ناصر عبد ا > مسرح الغد بالعجوزة عرض يومى اخلميس واجلمعة ا
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ه فى افتتاح فعاليات مهرجان القراءة للجميع باجليزة. سرحى «علشان ماما» لتقد > اخملرج محمد جمال الدين بدأ مؤخراً بروفات العرض ا

ـهمة الـتى حتدد بكـلمة (مـخرج) ال يتـعدى عمـرها قرنـاً واحداً ففـيما بـ نهاية > إن ا
ـسرح الـقـرن الـثـامن عـشـر ونـهايـة الـقـرن الـتـاسع عـشر حـدثت تـغـيـرات حـولت اجتـاه ا
األوربـى الـراسخ مـن وسـيط يــســعى لـتــلــبـيــة حــاجـة الــبالط إلى وســيط جــمـاهــيـرى

يستجيب لرغبات مختلف اجلماعات االجتماعية.

موسم «القصور» يبدأ منتصف مايو.. واخملرجون فى انتظار الشيك
سامح عبد السالم.. األرنب البرى
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أول أدواره دور «مــــســـتــــشـــار الــــزراعــــة» فى مــــســـرحــــيـــة
«إجيوس» انـتظم فى بـروفات فريـق التمـثيل وأحب اجلو
ألنه وجد شبـاباً يـصنعـون شيـئاً مخـتلفـاً غيـر قتل الوقت
ألول مـرة فى حـياتـه يرجتل كـانت حـالة تـمـثيـلـية صـامـتة

تعبر عن مشهد العبور فى حرب أكتوبر.
له عينان منتـبهتان كعينى األرنب أرنب برى يقظ يراقب
ـرعـى فى لـيــلــة عــرض «إجـيــوس» فــاجـأ زمالءه أجــواء ا

سرح. بوجود أرنب معه على خشبة ا
والذى لن ينـساه بـعد انتـهاء العـرض أنه ح جاء دوره فى
حتيـة اجلمـهور خـبأ األرنب وراء ظـهره وانـحنى مـحيـيًا ثم
أخـرج األرنب ورفعه ليعلـو التصفـيق والصياح وبدًال من أن
يـرد األرنب الـتـحـية انـفـلت مـنه - فـيمـا يـبـدو من الرعب -

سرح. اء أغرق  القريب من خشبة ا خيط من ا
ــدة عـام رقى بـعـد الــكـلــيـة الــتـحـق بـاخلـدمــة الـعــسـكــريـة 
ـــهـــارته فى الـــرمـى تـــرك هــذا خاللـه إلى رتـــبـــة عـــريف 
الــعــام آثــاره عــلــيه فــقــد فــيـه شـعــره الــنــاعـم الــذى مــيـزه
واكـــتـــسب االعــتـــمـــاد عــلـى الــذات والـــتــحـــمل فـى أصــعب
الــظــروف عــلـــمــته الــبــنــدقــيـــة أن يــضــرب - فــقط - فى

الـلــحــظـة الــصــحـيــحــة وال يـفــعــلـهــا إال وهــو مـســتــعـد وإال
فالرصاص لن يصيب إال بطن الفراغ.

ــسـرحـيــة ولم تـصـدق أمه أن د. ــعـهـد الــفـنـون ا الــتـحق 
ــثـل أمــامه دور جالل الـــشـــرقــاوى ضـــحك بـــشـــدة وهـــو 

«فرفور».
الئــــكـــة» (2004) تــــمــــثـــيل ــــعـــهــــد: «أقــــنـــعــــة ا قــــدم فى ا
ـة والعقاب» (2005) تمـثيل «فى انـتظـار اليـسار» «اجلر

«رجال بال رؤوس» (2006) إخراج. (2006) تمثيل
يـعــتـز أكــثـر - كــمـخـرج - بــعـرضـه «تـفـاح اجلـن» الـعـرض
الـذى عـرفه بـالـدكـتـور أحـمـد يـوسف عـزت مؤلـف النص
وهـو من أعـز أصــدقـائه اآلن كـذلك بـاآلنــسـة سـارة عـلى
زكى مــصــمـمــة الـديــكـور خــطـيــبـتـه اآلن يـذكــر من الـنص
ــطــر يـســقط لــيــنــبت زرعــاً كـذلك عــبــارة «كـمــا أن مــاء ا

يهوى ليغسل الدماء عن نابى ثعبان».
ـثل بجد مش ينـحت.. نحت جامد أن مـنتهى أمله أن (

يرى اجلمهور (حاجة حلوة.. حلوة بجد).

مصطفى يوسف..
يرفض ارتداء القبعة
 عــشق مـصـطـفى يـوسـف الـتـمـثـيل مـنــذ بـدايـة تـعـرفه  عـلى
أسـمــاء األشــيــاء احملـيــطــة به وكــانت الــبــدايـة عــنــدمــا بـدأ

بتقليد الكبار من الضيوف بعد انتهاء الزيارات العائلية.
نال علقة ساخـنة فى اإلعدادية بسبب صراحته حيث كان
قـــد  اإلعالن فى مـــدرســـته عن وجـــود نـــشــاط جلـــمـــاعــة
ا ذهب للـتقدم إليها لم يجد ال مسرح وال تمثيل التمثيل و
ـت إلى الـــفـن بـــصــــلـــة فــــعـــاد وأعـــلـن عن ذلك وال شـــيــــئـــاً 
قـابل على العقـاب الفورى من ناظر صـراحة وحصل فى ا

درسة نفسه! ا
ــارســة عـــشــقه وقــد كــان ولـم تــرجــعه هـــذه الــعــلــقـــة عن 
ـارس الـتـمـثـيل بـالـفـعـل فى الـشـبـاب والـريـاضـة من خالل
ـــســـرح اهـــتـــمـــامـه كـــله خالل فـــرق «الـــطـالئع» كـــمـــا أولـى ا
دراسته الثـانوية واجلـامعيـة فشارك فى عـدد من العروض
مــنــهــا «مــســمــار جــحــا» ومــصــيــر صــرصــار وحــلم يــوسف
ـــر وأطـــيـــاف حـــكـــايــة والـــزوبـــعـــة وإكـــلـــيل الـــغـــار والـــزمن ا

صرى وسلمى يا سالمة». وعصرى ا
الـــتـــحق مـــصـــطـــفى بـــفـــرقـــة الـــوادى اجلـــديـــد (اخلـــارجــة)

وشارك منذ انضمامه وحتى اآلن فى معظم أعمالها.
أخـرج يـوسف لـلجـامـعـة عـدداً من الـعـروض مـنـهـا: «وظائف
خـاليـة» تـأليـف محـمـد سلـمـان «أسـود فاحت» تـألـيف مـتولى

حامد «فيلم عربى» لـ«يس الضوى».
يرى مـصطفى يوسف أن احلسـاسية الفنيـة ال تقتصر على
ـولى عــز وجل كـمـا ـارســة فن بـعــيـنه ألنــهـا نــعـمـة مـن ا
يشـجع على الـعودة إلى الـتراث والـتمـسك باجلـذور والهـوية
الـتى تـعـكس حـضـارتـنـا وقـيـمـنـا وشـرطه فى ذلـك أن نـقدم
ذلك بصيغ جمالية خـاصة بنا بعيداً عن االستيراد وارتداء

قبعة األجنبى.

مصطفى الدوكى.. 
تعب من أدوار الشر

طه خليفة.. 
األول دائماً

محمد كمال.. مع العرائس تربح دائماً
و«أنا وهو» مع حسن عبد السالم.

شارك محمـد كمال أيضـاً فى تأسيس فرقة
ـصـرى» مع اخملـرج نـاصـر عـبـد «األراجـوز ا
التواب وتمـيز فى اللعب بـ«األمانة» فى هذه
الــفـــرقـــة كـــمـــا شـــارك فى عـــرض األطـــفــال
«رحـلـة ورد» كـمــحـرك لـلـعــرائس الـفن الـذى
تـمـيـز فـيه أيـضـاً ويـعـتـبـره أصـعب كـثـيـراً من

التمثيل.
فى الــتـــلــيــفـــزيــون شــارك مـــحــمـــد كــمــال فى

«أحالم هنداوى» مع اخملرج أحمد فوزى.
وهــــو يـــــحــــلم بـــــأن يــــصــــبـح أشــــهــــر مــــحــــرك
لـلــعـرائس فى مـصــر فـهـو العب قــفـاز بـانـو
ومـابت شــو وأراجـوز ويــتـمــنى أن يــظل بـ

العرائس حتى آخر العمر.

ـسـرح من بـاب  اقـتـحم مـحـمـد كـمـال عـالم ا
فــــرقـــة الـــطـالئع عـــام 94 عــــنـــدمـــا الــــتـــحق
ركز الـشباب وشارك فى عروض األطفال
ـسـرحـيـة مـنهـا «مـجـلس الـعـدل» مع اخملرج ا
مـحـمـد حـنـفى و«جـزيـرة الـذهب» مـع صـابر

مرسى.
انـــضم بــــعـــد ذلـك لـــفــــرقـــة شــــبـــرا اخلــــيـــمـــة
ــســرحــيــة وشــارك فى عــدد من عــروضــهــا ا
مـــنــــهـــا «عـــلـى الـــزيـــبـق» مع اخملـــرج مــــحـــمـــد
اخلـولى «أشياء الـليل» لـلراحل مـؤمن عبده
«افعل شيئـا يا مت» مع أشرف سند «جميل
ــلك درفــيل» و«كــلـنــا هــنـروح احلــضــانـة» وا
«طــائـــر احلظ الــســعـــيــد» مع اخملـــرج نــاصــر

عبد التواب.
كــمــا شــارك مــحــمــد كــمــال فى «عــطــيل» مع
اخملرج محمـد اخلولى على مسـرح الهناجر
و«شـــبــــاب يـــجـن» مع اخملـــرج خــــالـــد جالل ∞jô°ûdG QGô°UEG

  من حـسن حظ طه خـلـيــفـة أن كـانت أمـنـيـة عـدلى كـاسب
ـسـرحى ـســئـولـة عن الـنــشـاط ا ـعـروف هى ا ـمـثـل ا ابــنـة ا
ــثال ــدرســـته كــمــا كــان من حــسـن حــظه أن كــان جــده 
أيـــضــا اســـمه حـــســـ قــنـــديل لـــذلك كـــان الـــطــريـق أمــامه
ـهــداً لالشــتــغــال بــالــفن خــاصــة وقــد دعــته ابــنـة عــدلى
ـــدرســـة بـــعـــد مــا ـــســـرح بـــا كـــاسب أن يـــنـــضم إلـى فـــريق ا
ـدرســة بـدأ مـشـوار طه ـوهـبـة. ومـن فـريق ا تـوسـمت فــيه ا
التمثيل حيث شارك فى عرض «أوقات عصيبة» إخراج

ن عـبد الرحـمن وحصل على دوره فى هـذا العرض  د. أ
ــثل واســتـمــر خــلــيـفــة لــيــشـارك من عـلى جــائــزة أحــسن 
سرح اجلامعى مـع فريق كلية الزراعة فى عدد من خالل ا
الـعـروض أهــمـهـا «كــالـيـجـوال» إخــراج هـشـام عــطـوة وتـكـرر
ــثل وكـان فـوزه أيــضـا عن دوره فــيه عـلـى جـائــزة أحـسن 

لهشام عطوة دور فى هذا ح قدمه فى دور «سيبيون».
شــارك طه بــعـد ذلك فـى عـرض «مــهـا جــربـرســيـبــان» وقـام
بـدور «بـاربى» من إخــراج مـحـمـد عالم ويــبـدو أنه ال يـفـرط

ركز األول! فقد حصل عليه بالفعل! أبداً فى ا
ـسـرحـيـة وقـدم خالله ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا الـتـحق طه بـا
عـدداً من األدوار من مهرجـاناته اخملـتلـفة يعـد أهمـها على
اإلطـالق دور «ســـــــــمــــــــــرديـــــــــكــــــــــوف» فـى عـــــــــرض «اإلخـــــــــوة
كــــارامــــازوف» مـن إخــــراج خــــالــــد الــــعــــيــــســــوى شــــارك فى
مــهـــرجــان زكى طــلــيـــمــات من خالل عـــرض «شــاهــد مــلك»
وقـدم فـيه شـخـصـيـة «علـى الـزيـبق» الـشـخـصيـة الـتـى أثرت
فـيـه كـثـيــراً ونـقـلــته نـقــلـة مـخــتـلـفــة والـفــضل فى ذلك يـرجع
لـلـمخـرج مـحـمـد لـبيب الـذى جـعـله يـطـور أدواته الـتمـثـيـلـية
ثل فى وقد حـصل أيـضا بـدوره هـذا علـى جائـزة أحـسن 
مــهـرجــان سـاقــيـة الــصــاوى ومـهــرجـان عــلى أحــمـد بــاكـثــيـر
ـسرحى األخير ومن الـذين عمل معـهم أيضا وطوروا من ا
أدائه الـــــتــــمـــــثـــــيــــلـى اخملـــــرج مــــحـــــسن شـــــهـــــبـــــور. ومن أهم
ــســرح الــشــخــصــيــات األخــرى الــتـى أثــرت فى وعــيه لــفن ا
ـعـهـد كـمـا كـان ألصـدقـائه صـديـقه مـحـمـد شـوقى خـريج ا
ـعـهـد أيـضـا دور فـعـال فـى تـطـويـر أدائه كـمـمـثل وهـو فى ا
ثل جيد مـثالً أعلى له وال يتمنى طه خليفة يرى فى كل 
أكـثـر من أن يكـون فـنانـاً جيـداً يـقدم رسـالة لـلـناس الـغالبة

. طحون ا
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عــــادل حــــســـــان من خالل
الـــــورشــــة الــــفــــنـــــيــــة الــــتى
ســبــقت عــرض مـســرحــيـة
«آخــــــــر الـــــــشــــــــارع» وقـــــــام
مــــــصــــــطــــــفـى بــــــبــــــطــــــولـــــة
الــعــرض كــمــا قــام أيــضـا
ـــــشـــــاركـــــة فى عـــــرض بـــــا

«العاشق الولهان».
ويـــــــشـــــــارك مــــــــصـــــــطـــــــفى
الـــــدوكـى هــــذه األيـــــام فى
عـــــرض «مـــــوت فـــــوضــــوى
صـــدفـــة» لـــنـــفـس اخملــرج
ومــازال يــحــلم بــاالنــطالق
ويـــــــــــــأمــل أن يـــــــــــــؤدى دور
«اجلــان احلــبــيب» خــاصـة
أن كــل أدواره مــن قــــــــــــــــبـل
كــــان يــــقــــوم فــــيــــهــــا بــــدور
الــشــريــر كــمــا يــتـمــنى أن
يــؤدى مــعــظم شـخــصــيـات
ـى كــهـامــلت ــســرح الــعـا ا

وعطيل وغيرها.

لـلــمـخــرج شـعــبـان بــركـات
«اتــفــرج يـــا سالم» «لــعــبــة
ــــــــــــوت» «الـــــــــــلـــــــــــعـب فـى ا
ـــــمـــــنـــــوع» إخـــــراج عـــــزت ا

زين.
ثـم رأى مــــصــــطــــفى بــــعــــد
ذلك ضـــــــرورة أن يــــــطــــــور
نـــــفــــــسـه فـــــنــــــيــــــاً فـــــاهــــــتم
سرح بالقـراءة فى عالم ا
وتـــدرب عــــلى يـــد اخملـــرج

بـــــدأ مـــــصـــــطـــــفى الـــــدوكى
حــيـاته الـفـنـيــة فى الـثـقـافـة
اجلـماهـيـرية بـقـصر ثـقـافة
الـفـيـوم فى عـرض «كيـوبـيد
فـى احلــى الـــــــــــــــشـــــــــــــــرقـى»
لـــلــمـــخــرج مــحـــمــد جـــمــعــة
الــــــذى تــــــعـــــلـم عــــــلى يــــــديه
مـصــطــفى الــكـثــيـر كــمــمـثل
وكــــمـــــســـــاعـــــد مــــخـــــرج فى

بعض أعماله.
اشــــــتــــــرك بــــــعــــــد ذلـك فى
عـــرض «نــــاعـــســـة» إخـــراج
ـن اجلــــــنــــــدى وشـــــارك أ
هــذا الــعــرض فـى الــعــديـد
ـــهــرجـــانـــات وحـــصل مـن ا
فـيه مصـطفى عـلى شهادة
تقـدير عن دوره بعد ذلك
قــام بــعــرض «الــتــشــريــفـة»
إخـــــراج شـــــريف الـــــســـــيـــــد
عــلـى ثم انــضم بــعــد ذلك
ـــركـــز الـــفـــنـــون بـــالـــفـــيـــوم
وشـــــــــــــارك فـى عــــــــــــدد مـن
الـعـروض مـنـهـا: «الـسوس»

«غولة» أبو سديرة فى روض الفرج.. «وماكبث» فى قومية الفيوم

د. يـــســـرى خــمـــيس تـــمـــثـــيل: شـــعــبـــان بـــركــات
دوح وعصام يوسف وياسر عطية ويوسف 
ويــعـرض فـى األسـبــوع األول من يــونــيــو الــقـادم

رغم بدء البروفات منذ فترة طويلة.
اخملـرجـة عـزة احلـسـيـنى اخـتـارت عـدة نـصوص
مــنـهـا «شـفـيـقــة ومـتـولى» لـشــوقى عـبـد احلـكـيم
و«مـوال حقى» ألحـمد حـسن لـتقـدم منـها عرض
«شـفـيـقـة» بـبـيت طامـيـة مع الـدرامـاتـورج أحـمد
ن عبد خـميس أحلان: عـهدى شاكر ديـكور أ
نعم وتمثـيل تامر وليم ووفاء حمدى وأحمد ا

مصطفى ودينا
ويــعــلـق أحــمــد عــبـــد اجلــلــيل عـــلى عــدم وصــول
ـــعــظم الـــفــرق حـــتى اآلن قــائالً: شــيك اإلنـــتــاج 
اعتـمدنا 100 مقايـسة من إجمالى 110 مقـايسة
وصـلـت إلـيـنـا وهـناك 48 فـرقـة وصـلـهـا الـشـيك
اخلــاص بـــهــا وتــبـــقى هــنــاك 40 فــرقـــة أخــرى
وهـــذا راجع إلى أن 35% مـــنـــهـــا مـــازالـت أوراقــا
ــالـيــة ولم يــرسل الــبـاقــون أوراقـهم ــديــريـة ا بـا

الية أصال. للمديرية ا
وأضـاف: وفـقــاً لـلـخـطــة يـتم االنـتـهــاء من جـمـيع
سرحى وسم ا الفرق قبل يوم 5 يونيه  لـيبدأ ا
اجلديـد فى منتصـف يوليو الـقادم  وقبـله يعقد

هرجان اخلتامى فى أوائل يوليو. ا

اخملرج محمود النجار يقول يفتتح هذا األسبوع
ببـيت أخمـيم عرض (ظل راجـل) تأليـف وأشعار
نـعم عـباس وديـكور أسـامـة البـنـا أحلان عـبـد ا
أحمد أبو طالب واستعراضات مصطفى أم

: عـــبــد الــرحــمـن مــحــمــود فــوزى ــمــثــلــ ومـن ا
الــعــوامـى وهــدى مــنــاع وتــبــلغ تــكــلــفــة الــعــرض

4000 جنيه.
بـينمـا تقدم اخملـرجة نهـال أحمد بـقصر ثـقافة
كـفـر شـكر عـرض «مـشـهـد فى الـشـارع» تـأليف
صــالح سـعـد أحلـان حــازم الـكـفـراوى وديـكـور
شـرين وأشـعـار طـارق عـمـران واسـتـعـراضـات
أحــمـد عـمـر. تــخـفى نـهـال فــرحـتـهـا بــالـتـجـربـة
الـتى تـعـيد افـتـتاح الـقـصر بـعـد إغالق طال 13

عاماً.
ومن إعـــداده يـــقـــدم اخملــــرج أحـــمـــد الـــبـــنـــهـــاوى
ــلك» عن نص د. ــنـيــا عــرض «ست ا بــقـومــيــة ا
ســمــيــر ســرحــان ويــطــمع مــخــرجه فـى الــســفـر
لألقــالــيم األخــرى بــعــد انــتــهــاء 15 لــيــلــة عـرض

مقررة له.
اخملــــرج يــــاســـ الــــضــــو هـــو اآلخــــر عــــالج نص
«مـاكـبث» لـيـونـسـكـو ويـقـدمه فـى قـومـيـة الـفـيوم
بـينما كـتب أشعاره إبراهيم عـبد الدا وديكور
شمس تـمثـيل: أحمـد جنـيدى مـحمـد طلـساية

وقد تقرر افتتاحه يوم 20 مايو.
اخملــرج عــزت زين يـقــدم بــقـصــر ثـقــافــة الـفــيـوم
عرض «قضية ظل احلـمار» لدورينمات ترجمة

بـــامــتـــداد قـــصـــور وبـــيـــوت الـــثــقـــافـــة.. من قـــلب
الــقــاهــرة بــروض الــفــرج إلى أقــصى الــصــعــيــد
ومن وسط الدلـتا إلى أطـرافهـا يواصل مـخرجو
فـرق البـيـوت والـقصـور والـقـوميـات اسـتـعدادهم
ـســرحى الـقـادم والــذى يـؤكـد أحـمـد لــلـمـوسم ا
عـــبــــد اجلـــلـــيـل مـــديــــر إدارة فـــرق األقـــالــــيم أنه
ســيــبــدأ فـى مــوعــده رغم شــكــاوى مــتــكــررة من

تأخر «الشيك» أو ميزانية اإلنتاج.
عـلى مـسـرح قصـر روض الـفرج تـسـتعـد اخملـرجة
منى أبـو سديـرة لتقـد عرض «الـغولة» عن نص
ــرة األولى الــتى يــقـدم لــبــهـيـج إســمـاعــيل وهـى ا
فـيـهـا الـنص ديـكــورات وائل عـبـد الـله مـوسـيـقى

شريف الوسيمى واألشعار ألحمد عجاج.
وتقول منى: العرض اكتمل تماماً ويعرض حالياً
لل بالقصر كتنشيط للممثل حتى ال يصابوا 

التوقف.
ن اخلشاب على قصر فى ح يقدم اخملرج أ
ثـــقــافــة األنــفـــوشى عــرض «الــعـــادلــون» عن نص

ألبير كامى ديكور حازم متولى وموسيقى
د. محـمد حـسنى وإضاءة إبـراهيم الـفرن وقد

تقرر افتتاح العرض فى أواخر مايو.
ـان إمــام احلـائــزة عـلى الــعـرض تــشـارك فــيه إ
ـــهـــرجـــان الــقـــومى قـــبل جـــائــزة الـــتـــمـــثـــيل فى ا
ــاضى وأحــمــد عــبـد اجلــواد الــفــائــز بــجــائـزة ا
الـتــمـثــيل فى مــهـرجــان الـنـوادى 2007 ومـحــمـد

عبد القادر ومحمد مكى.
ـاغوط الشـهير يـقدم اخملرج وعن نص محـمد ا
مــحـــمـــد بـــحــيـــرى بـــقــصـــر ثـــقــافـــة طـــوخ عــرض
ـهـرج» ديـكور أحـمـد شـوقى وأشـعار مـحـمود «ا
جـمعـة واستـعراض أمـانى إسـماعـيل وموسـيقى
أحـمــد شـوقى وتــمـثــيل: حـمــادة طـافــور سـامح
هـاشم أحمـد الـشنـاوى عال عـبد الـبـاقى. وقد

تقرر عرضه فى أواخر مايو احلالى.
اخملـرج حــمــدى حـســ يــقـدم فى قــصــر ثـقــافـة
الـــبــدرشـــ عــرض «قــول يـــا مــغـــنــواتى» تـــألــيف
مـجـدى عـبد احلـمـيـد وتـمـثـيل فـرقـة الـبـدرش

يـزانية لشراء وفـريق العمل فى انتـظار صرف ا
البس والديكورات. ا

ن اخلشاب منى أبوسديرة أحمد عبداجلليل د. أ

 شادى أبوشادى

ــاضى عــلى مــسـرح عــرضت األربـعــاء ا
الـقـاهـرة للـعـرائس مـسـرحـية «مـالعيب
حـــلــمـــبــوحـــة» تــألـــيف مــحـــمــد زعـــيــمه
وإخراج شادى أبو شـادى وتمثيل طلبة
ـعهـد العالى لـلسـياحـة والفـناق طارق ا
مــكــرم مــحــمـد الــشــيخ مــحــمــود عــبـد
الـــعـــزيـــز رءوف رانـــيـــا ريـــهـــام دنـــيــا

غانى ماجد أبو احلسن حمدى.
ــــســــرحــــيــــ عــــلى حــــرص عــــدد من ا
حــــضــــور الــــعـــرض مــــنــــهم: د. حــــســـام
مــــحـــــسب د. عـــــمــــرو دواره ســـــعــــيــــد
حجاج عصام عـبد الله وعقب انتهاء
الـــعــــرض ســـلـم مـــجــــلس إدارة مــــعـــهـــد
الــســـيــاحــة والـــفــنـــادق شــهــادة تـــقــديــر

للمخرج شادى أبو شادى.
الــعـــرض مــرشح لــلــمــشــاركــة فى عــدد من
سرحية داخل وخارج مصر. هرجانات ا ا
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واجلـمـهــور فى حـ يـتــوقف زمـيـله
أحـمـد فـواز عـنـد الفـكـر الـسـائد فى
احملافـظة واجلـامعة والـذى يعـاقبهم
مـثال على الـغياب عن الـبروفة رغم
أنــهم هـواة ويــفـسـر مــحـمـد مــحـمـد
عـلى طـغــيـان الـتـعـبــيـر احلـركى عـلى
عـروض شـبـاب الـنـوادى بـأنـه الـتـأثر
بـالتجـريبى والرغبـة فى لفت أنظار

جلان التحكيم.

الـــــهـــــاوى فـى مـــــجـــــاالت الـــــعــــرض
ـسـرحى اخملتـلـفة من كـتـابة إلى ا
تــمـثـيل وسـيـنــوغـرافـيـا وصـوال إلى

اإلخراج.
وأشــــــار أحــــــمــــــد الـــــــغــــــنــــــدور أحــــــد
ـــــشـــــاركـــــ فى الـــــعـــــرض إلـى مــــا ا
يــقـاسـيه الـهـواة فى عـروض الـنـوادى
ــاديـــة أو غـــيــاب ســـواء الـــتــكـــلـــفـــة ا
الــــــــــتــــــــــقــــــــــديــــــــــر األدبـى مـن األهـل

أبــــــطـــــال وفـــــريـق عـــــمـل الـــــعـــــرض
ــســرحـى «مــلــوك الــشــر» الــفــائـز ا
بــــاجلــــائــــزة األولـى فى مــــهــــرجــــان
ـســئـولـ ــسـرح طـالــبـوا ا نـوادى ا

بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة -
ـنـحـهم فـرصـة عـبــر مـسـرحـنـا - 
تـقد عـرضهم عـلى أحد مـسارح
الدولـة وترشـيحهم لـلمـشاركة فى
ــهـــرجـــانــات الـــعــربـــيـــة واحملــلـــيــة ا
مـــؤكــديـن أنــهـم قــدمـــوا عـــرضــاً ال
يـــــقل عـن «كالم فـى ســــرى» الــــذى
حــصـل عــلـى جــائـــزة أفــضـل عــمل
ــــهـــرجــــان الــــدولى جــــمــــاعى فـى ا
لــلـــمــســرح الــتــجـــريــبى خــصــوصــاً
أنهم تفوقوا على «كالم فى سرى»
فـى مـهــرجــان الـنــوادى واقــتـنــصـوا

ركز األول! منه جائزة ا
«مــــلـــوك الــــشـــر» الـــذيـن حـــصـــدوا
أيــضــا جــوائــز الــتــألـيـف واإلخـراج
والـسـيـنوغـرافـيا طـالـبوا مـنح أبـناء
األقـاليم اهـتـمامـاً أكـبر خـصـوصاً
ــــــــلــــــــكــــــــون إال ـن ال  الــــــــهـــــــــواة 
مـوهبتـهم فى مواجهـة فكر يرفض
ــســرحى وجـمــهــور غـائب الــفن ا
ونــــــــــــــــقـص واضــح فـى كــــــــــــــــافـــــــــــــــة
اإلمـكانيـات سواء قاعـات العرض
سـتمر الذى يحتاجه أو التدريب ا

يرون أنهم ليسوا أقل من «كالم فى سرى»

مشهد من عرض «ملوك الشر»
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ـسـيطـرة فى مـسرح الـيـوم هى اخملرج فـلم يـعد اخملـرج مـجرد > إن الـقوة اخلالقـة ا
ا فـنان بحكم حقه الـشخصى لقـد كتب النقاد عن لـير (بروك) وتارتوف منظم وإ

ؤلف. (بالنشون) ناسب إلى اخملرج دور ا

ـبـدع فـإن كـبـار اخملـرج هـم أولئك > بـالـرغم من أن اخملـرج احلـديث انـتـحل لـنـفـسه مـهمـة ا
سرح وأن العديد من اخملرج مثل وكتاب ا الذين جنحوا فى ذات الوقت فى إبراز مواهب ا

عاصرين يتمنون أن يبلغوا ما حققه بريخت. ا

فى أعدادنا القادمة 

سرحي جريدة كل ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

مختارات العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

سرحية «ترلم لم» إخراج أشرف زكى. > الفنان سمير غا مشغول هذه األيام فى بروفات ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

صرى «مربى اخلنازير» .. نص لـبريخت سرح ا  الترجمة فى ا

12  من  مايو 2008  العدد 1244  من  مايو 2008  العدد 44

 من كتاب حالم بالعدل  مسرح ألفريد فرج  تأليف :
 د. زكى محمد عبدالله- سلسلة كتابات نقدية -

الهيئة العامة لقصور الثقافة  2005

فتوح نشاطى وعزيز عيد

عهد جوته باإلسكندرية. > مسرحية «مارا صاد» لبيتر فايس يتم عرضها يومى 21 و22 مايو 

≈ZGôŸG ∫ÉªL

التوثيق
سرحى .. ا
د. كمال
عيد: يوضح
أهميته
 صـ 25

لوحة الغالف اجلميلة والوحش..  
على مسرح  وستشتر برودواى

فرقة احلركة ماذا فعلت مع الفأر الذى 
فى بيتنا? اإلجابة يقدمها أحمد خميس صـ 14

اغوط فاصل  مهرجان ا
كوميدى ساخر صـ9

الواقع 
الفكرى
فى الدراما
األمريكية 
يرصده

أم بكير 
صـ 21

صالح سعد
وقانون.. هيال هوبّا صـ11

اللغة والتخييل فى عرض
 «أوسكار والسيدة الوردية» 

يكتب عنها محمد حامد السالمونى صـ

سرح بالطقوس  عالقة ا
ومدى استفادته منها .. 

يحللها عبد الغنى داود صـ 24 - 25 

ـسرحيـة والتلـيفزيـونية مـازالت عروض والت ديزنى ا
ذات بـريق وجــاذبـيـة لـلــجـمـيع حـتـى أن أكـبـر مـسـارح
ـسرحـية أوربـا وأمريـكا تـلـجأ إلـيهـا إلنعـاش احلـركة ا

وجذب اجلمهور.
سارح التى استقطبت عروض والت ديزنى ومن هـذه ا
لــديـهــا مــســرح وســتـشــتــر بــرودواى وذلك مــنــذ عـدة
ــســرح رائــعــة والت ديــزنى ســنــوات مــضت.. ويــقــدم ا
ـأخـوذ عن الـفـيـلم الذى رشح «اجلـمـيـلة والـوحش» وا
جلــائـزة األوســكــار مـؤخــرا ويــضم الــعـرض أغــنــيـات
.. إضــافـة إلى الـفــيــلم.. والــتى كـتــبــهـا ألن مــيــنـكــ
أغـنيات كـتبت خـصيصـاً للعـرض كتـبها هـوارد أشمان
ـســرحـيــة تـتــنـاول الــقـصــة الـكالســيـكــيـة لــلـفــتـاة وا
اجلـمـيـلـة بيال الـتى خـرجت تـبـحث عن والـدهـا الذى
ـة.. ويــشـاهـدهـا خـرج ولم يــعـد فـتــدخل قـلـعــة قـد

الوحش ويقبض عليها وتتوالى األحداث..
ـا للـعروض سـارح تـقد يـعد مـسرح وسـتـشتـر أكثـر ا
حــيث يـقــدم عــروضه طــوال الـعــام.. يــقــوم بـبــطــولـة
الـعــرض جـاكى مـاسـون وتـوم جــونـز وجـورج كـارلـ

وهـــارى بــــيالفــــونـت وأخـــرجــــته أســــرة والت ديــــزنى
الفنية..

محمد زعيمه
يواصل
 الكتابة عن
عروض
مهرجان
الكويت
 صـ10

 لوحات العدد 
صري  جملموعة من الفنان ا

 مشهد من مسرحية «أم رتيبة» مشهد من مسرحية «جمهورية فرحات»

سيـرة حياة بـطرس األكبـر أو إيفـان الرهيب
كـما أنه استـعمل مـساحـة خشبـة األوبرا كـلها
فى كل مـنظر من اخلمـسة والعشـرين منظرا
الــتى تــقـع فــيــهــا األحــداث. وأمــر بــبــنــاء بـرج
ـــثل درج بـــيت هـــائل يـــســـيـــر عـــلـى عـــجل و
ــــرابــــيــــة وقــــد تــــكــــلف هــــذا الــــبــــرج مــــائــــة ا
وعـشـريـن جـنـيــهـا ووكل اخملــرج مـهــمـة دفـعه
إلى األمــام وجــذبه إلى اخلــلف إلى أكــثـر من
عـشـرين عـامال فـكـانت تـتـجـاوب أصداء نـقل
هـذا الـبـرج الـضـخم وكـأنهـا عـاصـفـة رعـدية
وكــان ازدحــام كل مــنـظــر بــاألثــاث والــســتــائـر
ـنظر إلى ـسرح عنـد تغيـير ا يـضطر عـمال ا
إحـــــداث ضــــوضـــــاء صـــــاخــــبـــــة قــــوامـــــهــــا دق
سـاميـر وذلك كـله لم يكن يـسـمح للـمتـفرج ا
سـرحيـة بطـريقـة سلـيمـة فيـنقطع تـابعـة ا
لــــــذلك تــــــيـــــار الــــــتـــــأثــــــيـــــر فى حــــــيث إنـه من
أســـــــاســــــيــــــات عــــــمـل اخملــــــرج وصل أجــــــزاء
ــكـن حـــتى يـــراهــا ـــســرحـــيـــة بـــأســـرع مـــا  ا

تفرج سلسلة مستمرة ال تنقطع. ا
وعـمـد عـزيـز عـيـد إلى مــحـاولـة تـغـطـيـة هـذه
الــضــوضـــاء بــاســتــخـــدام مــوســيــقى يـــعــزفــهــا
أورسـكـتـرا الـرقة لـتـهـدئـة أعصـاب اجلـمـهور
ــنــكــرة خـــلف الــســتــارة وتــغــطــيــة األصـــوات ا

فكان هذا أشد نكرا.
ـنـاظـر وتكـدسـهـا وإصرار ونـظـرا لـضـخامـة ا
اخملــرج عـــلى إظــهـــارهــا كــامـــلــة الــبـــنــاء ومــا
يـسـتـتـبـعه ذلك من بطء شـديـد فى تـغـيـيـرها
ـسرحيـة فى اللـيلة األولى فقـد طال عرض ا
إلى الــثـــانـــيــة والـــنــصـف صــبـــاحــاً حـــتى ضج
ـشـاهدين من الـوزراء والـنواب وكـبار جـميع ا
الــشـــخـــصــيـــات واألدبــاء والـــنـــقــاد وغـــيــرهم

لل. وأحسوا با
وقــــد الحظ فــــتــــوح نــــشــــاطى أثــــنــــاء قــــيــــامه
بـالـتــمـثـيل بــعـضـا مـنــهم وقـد غـلــبه الـنـوم بـ
نـظر كـان يسـتغرق منـظر وآخـر ألن تغـييـر ا
وقــتــا أطــول من فــتـرة تــمــثــيــله ومن األمــثــلـة
ـنـظـر األخـيـر اسـتـغرق عـلى ذلك أن تـغـيـيـر ا
خمسا وعشـرين دقيقة فى ح لم يستغرق

تمثيله إال ثوانى معدودات.
لــذلك فــقــد اضــطــر عــزيــز عــيــد فى الــلــيــلــة
ـشاهـد وحذف الـتالـية إلى اخـتصـار بعض ا
الــبــعض اآلخــر كــمــا أعــاد تــرجــمــة بــعــضــهـا
ـعنى فى ترجـمة حـرفية أدت إلـى استغالق ا

واقف. الكثير من ا
وبـاختصـار أستطـيع أن أقول إن هذا الدرس
ـعـرفـة قد ـسـرحـيـة أعرفـهـا تـمـام ا الـعـمـلى 
بلـور فى ذهنى مفـهوم عـمليـة اإلخراج وأتاح
لى فــهم الــقــواعــد األســاســيـة الــتى يــجب أن
أتـرسمهـا فى حيـاتى عنـد القـيام بـإخراج أية

مسرحية.
ـقــارنـة ال تــعـفــيـنى من تــأكـيـد عـلـى أن هـذه ا
تـقـديــرى خملـرجـنــا الـكـبـيــر عـزيـز عــيـد فـهـو
صــاحب الــفــضل عــلى نــهــضــة رمــسـيـس ومـا
تالهـا من نـهـضـات ولـكن شـهـدت له أعـمـاال

مسرحية ناجحة.

يـحــدثـنـا فـتـوح نـشـاطـى فى كـتـابه: «فـنـان فى
بــاريس» (كــتـاب الــيـوم الــعــدد الـثــانى يـنــايـر
1969) عـن أوجـه الــــــــــشـــــــــــبـه بــــــــــ اخملــــــــــرج
الـــفـــرنــسـى شــارل ديـالن وعــزيـــز عـــيــد فى
األسـابـيـع األولى من وصـوله إلى بـاريس عـام
1937 فـــقـــد شـــاهـــد مـــســـرحـــيـــة «يـــولـــيـــوس
ــــســـرح قــــيـــصــــر» من إخــــراج شـــارل ديالن 
األتـيـلـيـيه وشـهـد بـإبـداع اخملـرج خـاصـة وأن
ـسـرح والصـالـة متـنـاهيـة فى الـضيق أبـعاد ا
وقــد لـعب ديـالن دور كـاشــيــاس فــذهل وهـو
ـســرح فـهـو أقــرب مـا يـكـون يـشـاهــده عـلى ا
خـرجنـا الكـبـير عـزيز عـيد فـهو فى شـبهـا 
قصـر قـامته أحـدب الـظـهر يـبـرز من وجهه
الـنحـيل الـسـاخر أنف مـسـتـطيل كـأنف عـزيز
عـيد كما أن صـوته ضئيل محـتبس ومحدود
يـنم عن أغوار داكـنة وقد سـاعده صوته فى
إبـراز عواطف احلـقـد والغـيـرة واحلسـد التى
تــــــخــــــتـــــلـج فى صــــــدر هـــــذه الــــــشــــــخـــــصــــــيـــــة

الشكسبيرية.
ويـنــتـقل من احلــديث عن الــبـعــد اجلـســمـانى
إلى اإلخــراج فـيــقــارن بــ إخـراج جــاســتـون
باتى وإخـراج عزيز عـيد: «أعتـقد أنى تـلقيت
الـلـيلـة أول درس عـملى فى اإلخـراج بـعد أن
ـــة والــعــقــاب» شــاهـــدت مــســرحـــيــة: «اجلــر
ــــســــرح مــــوتـــيــــارنــــاس مـن إعــــداد وإخـــراج

جاستون باتى».
وكـانت الفرقة القـومية بالقـاهرة قد افتتحت
مـــوســـمـــهـــا عــام 1936 - 1937 عــلى مـــســرح
ـسـرحـيـة الـتى قـام بـتـرجـمـتـها األوبـرا بـهـذه ا
مع الـدكـتــور إبـراهـيم نـاجى ومــثل فـيـهـا دور

.« «راوزميخ
ــــقـــارنـــة يـــلــــخص مـــوضـــوع وقـــبـل أن يـــبـــدأ ا
ــســرحــيــة فى أن الــطـالـب راسـكــولــيــنــكـوف ا
عــبـــوس شــديـــد الـــكــبـــريــاء عـــلى الـــرغم من
طـهارة قلـبه آمن بفـلسفـة نيـتشة الـتى تنادى
بـــعــبـــادة الــقــوة وكـــانت قــد ســـادت أوربــا فى
نــهــايــة الــقــرن الــتــاسـع عــشــر. خــيل أنه إلــيه
عـبقرى فوضع نـفسه فوق القـانون وتساوى
فى نـظـره اخليـر والـشـر وأصـبح يـحق له أن
يـحــطم الـعــقـبــات أيـا كـانـت لـيـســتـكــمل نـضج
شـخــصــيــته. تــســاءل يــومــا: لــو كــان نــابــلــيـون
صـــــــادف فـى طـــــــريــــــــقه إلـى اجملـــــــد عــــــــوائق
وعـثـرات هل تراه كـان يـتراجع أم يـتـقدم فى

جرأة ?
ـرابية وكانت إجـابته علـى هذا السـؤال قتل ا
ـتاز عن العـجوز «ألـيونـا» ليـثـبت لنـفسه أنه 
الــنــاس بـقــوة جــبــارة تــتــسـامـى عن اخلــضـوع
لــلـقــوانـ والــضـمـيــر لـكــنه مـا أن انــتـهى من
ـته حــتى أصـبح فــريـسـة آلالم مــبـرحـة جــر
وشـعــر بـعــزلـته بــ الـنــاس ولم يـطق الــبـقـاء
حــتى مع أمه وأخـته وهـجــر اجلـمـيع لـيـتـردد
عــلى احلـــانــات ويــخـــتــلط فـــيــهـــا بــاألوســاط
الــوضـــيــعــة بــهـــا الــتــقى بـــالــســكــيـــر الــعــجــوز
مـــومالدوف وقص عـــلـــيه الـــعـــجــوز كـــيف أن
كسـله ولـسانـه البـذ وإدمـانه اخلمـر قـد أثر
فى أســــرتـه فــــأصــــيــــبت زوجه بــــداء الــــسل
واحـــتـــرفت ابـــنـــتـه ســونـــيـــا لـــلـــدعـــارة لـــتـــقــوم

من مآسى فاجعة هذا من الوجهة التحليلية
أمــا من الـوجــهـة الــشـكــلـيـة ولــكى يـتــمـكن من
ـــســرحــيــة (35 الـــتــغــلب عـــلى كــثـــرة مــنــاظــر ا
ـركـز فـلم يزحم منـظـرا) عـمد إلى اإلخـراج ا
سرح بغيـر األثاث الضرورى وقسم خشبته ا
إلى قـــســـمـــ وأحــــيـــانـــًا إلى ثالثـــة فـــمـــا أن
يــنــتـهـى الـتــمـثــيل فى قــسم من األقــســام حـتى
يــنـــطــفئ الـــنـــور لــيـــشع فى قـــسم آخـــر وثــبت
ـــســرح. وهــذا مـــنــظـــر الــدرج فى مـــنــتـــصف ا
الــــدرج يـــــعـــــود ثـالث أو أربع مـــــرات لـــــيـــــكــــون
مـسرحـا لألحداث وجلـأ أيـضا إلى الـستـائر
وأحـيـانـًا إلى الـلـوحـات اخلــلـفـيـة وكـان يـنـتـقل
بــــواســـــطـــــة األضـــــواء من لـــــوحـــــة إلـى أخــــرى
نـتهـى السـرعة والـبـساطـة ويـجرى كل ذلك
فى حــدود الـصــدق والــدقـة واجلــمـال. فــنـحن
أمـــام لــــوحـــات بــــارعــــة خـــاطــــفـــة تــــتـــتــــابع بال
ضــوضـــاء وفى ســحـــر مــعــجـــز لــتــحـــدثــنــا عن

كبرياء راسكو لنيكوف وتأنيب ضميره.
كــمـا حتــدثــنـا عن نــبل ســونـيــا بـائــعـة الــهـوى
وبــؤس األب مــارمــيالدوف وحـــنــكــة احملــقق
بورفير وتسامحه ح يفلت اجملرم من يده
ويـنـصح راسـكو لـنـيـكوف بـأال يـحـتقـر احلـياة
ألنـــهــا هـى الــتـى ســتـــســـاعـــده عــلـى الــعـــيش

والتغلب على تأنيب الضمير.
أمـــا مــخـــرجــنـــا عــزيـــز عــيـــد فــقـــد خــرج من
ـفهـوم مـخالف كل سـرحيـة  دراسته لـهـذه ا
اخملــالـفــة إلخـراج جــاسـتــون بــاتى فـقــد تـوج
إطـار مــســرح األوبــرا بـتــاج ضــخم يــرمـز إلى
عهد القيصرية وكأننا مقبلون على مشاهدة

بـــأودهـم فـــعـــطف راســــكـــولـــنـــيـــكــــوف عـــلـــيه
واصـطحبه إلى منـزله وقضى العـجوز نحبه
حتت عـــجالت إحــــدى الـــعـــربــــات ويـــســـاعـــد
الطـالب األسرة الـبائـسـة ويحـنو عـلى الفـتاة
الـتى هـدمت حـيـاتـهـا مـثـله وقـد أحس بـأنـها

ملجأه الوحيد فى هذا العالم.
وفى هـــذه األثــنـــاء يــكـــلف الــقـــاضى بـــورفــيــر
سـامـيـوتـوف بــالـتـحـقــيق وتـشـاء الـصـدف أن
يـطـلع عـلى مقـال بـتـوقـيع الـطـالب يـشـيـر فيه
ــــتـــازة تـــمــــلك حق إلى أن هــــنـــاك طـــبــــقـــة 
ارتــــكـــاب اجلــــرائم فــــتـــتــــجه شــــكـــوكه نــــحـــو
الــــطــــالـب خــــاصــــة وأن له عالقــــة ســــابــــقــــة
بـالـقـتـيـلة فـيالحـقه فـى حذر ودهـاء ألنه ال
ة. ـلك بـرهـانـا مـاديا عـلى اقـتـرافه لـلـجـر
ولـكـن يـقـظـة الــطـالب تـفـوت عــلـيه أغـراضه
ويـــكـــاد أن يـــنـــجـــو بـــنـــفـــسه ولــــكن هل يـــحق
إلنـــســـان أيـــا كـــان أن يـــعــــتـــدى عـــلى احلـــيـــاة
ـقـدسـة دون عـقـاب? صـحـيح لم اإلنـسـانـيـة ا
تـسـتـطـع الـعـدالـة أن تــقـتص من هـذا اجملـرم
ـتـه فى مـهـارة وحذق الـذكى الـذى دبـر جر
ولـكن هـاتـفـا كـان يـهـيب بـه أن راحـة ضـمـيره

ته. لن تعد إليه إال يوم يكفر عن جر
ــــســـرحـــيـــة مـن الـــســـوقـــة وأغـــلـب شـــخـــوص ا
والــطــلــبـة والــعــمــال والــدهـمــاء وقــد أعــطــانـا
اخملـــرج جـــاســتـــون بـــاتى صـــورة حـــيـــة مـــؤثــرة
ـسرحـية  ومـا يتـفاعل عمـيقـة عن مضـمون ا
فى نـفــوس أبــطــالـهــا ووضــعـهم فـى إطـار من
الفقر والكآبة يـجعلنا نحس بآالمهم وبؤسهم
وركـز أضــواءه عـلى مــا يـعــتـلـج داخل نـفــوسـهم

فتوح نشاطى

 عزيز عيد
يضطر
الختصار
النص ويعيد
ترجمة بعض

شاهد!! ا

 مسرحية
أبطالها 
من السوقة
والعمال

والدهماء!!

 حينما غلب
مثل النوم ا
محمد محمود عبد الرازقأثناء العرض

أحمد عبد الرازق
أبو العال 
مازال متفائالً
سرح الهواة
ويكتب عنه
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UMŠd‡‡‡‡‡ مجرد بروفة

 يسرى حسان
ـسـرح بــآداب اإلسـكـنـدريـة.. تــفـوق فى الـدراسـة ا
وعـيـنــوه مـعـيــداً بـعـد الــتـخـرج.. ثـم حـصل عـلى
ـاجـسـتـيـر مـؤخـراً.. وخالل هـذه الـرحـلـة أخـرج ا
ـــهــمــة.. آخـــرهــا «بــيت ــســـرحــيــات ا عـــدداً من ا
الــدمــيــة» الــتـى حــصــلت عــلـى ثالث جــوائــز فى
صرى.. أحسن ـهرجان القومى األول للمسرح ا ا
ان إمام ثلة صاعدة إل مـخرج صاعد أحسن 
أحـسن سـيـنـوغـرافـيـا لـصـبـحى الـسـيـد.. وحـالـياً
يـعمل عـلى عرض جـديـد «القـرد كثـيف الشـعر»..
ـشكلة أن مـعه صبحى السـيد أيضاً.. ربـنا يستر ا

على العروض األخرى!
سـرح بروح الـهواية لم وألن يـاقوت يـتعـامل مع ا
يـــكــــتف بـــإخـــراج عـــرض كـل عـــام وشـــكـــراً.. ولم
يـسـتـهلك نـفـسه فى عـروض «سـوقى» أو غـيـرها..
حـول قصـر الـتذوق بـسـيدى جـابـر إلى قبـلـة لكل
ـســرحـيــ الـشــبـاب.. ورش لــلـكــتـابــة.. وأخـرى ا
لـإلخـراج.. وثــالــثـة لــلــتـمــثــيل.. جـلــســات قـراءة
مـسرحيـة وغيرهـا.. كله دون أجر.. عـمل تطوعى

وإذا احتاج األمر إلى نفقات يتحملها هو.
سرح أصبحوا بالعشرات.. رواد الـقصر من هواة ا
.. هل ينتظر وهوبـ والـورش أفرزت الكثـير من ا
أى دعم من أى جـهة حـتى يكـون هنـاك إنتاج? لم
ـاذا ال نــقـيم يــنــتـظــر.. جـاءته فــكـرة لــطــيـفــة.. 
مــهــرجــانـاً مــســرحــيـاً بــدون إنــتــاج.. يـعــنى إيه?
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بادرة وتـطبيق هـذا النمـوذج فى كل أقاليم عـلى ا
مـصر.. وبدالً من أن تـقدم فرقـة القصـر أو البيت
أو غـيرها عرضاً واحداً فى العام يستمر يوم أو
كـنها أن تـقدم أكـثر من عرض ثالثـة بالكـثيـر.. 
فى الـعــام الـواحــد.. وتـضــاء كل مـواقـع الـثــقـافـة

اجلماهيرية طوال العام.
عـروض بال إنتاج.. الـفكرة لـيست جديـدة طبعاً..
لـكن تـنفـيـذهـا فى حـضن الـثـقافـة اجلـمـاهـيـرية
ــسـرح.. ـا هــو اجلــديـد.. مــاذا تـنــتــظـر إدارة ا ر
عـليهـا أن تتلـقف هذه الفـكرة وتبـدأ فى تنفـيذها
ـا ال يـوجـد شـخص مـثل جـمـال يـاقوت فـوراً.. ر
فى كل أقـالــيم مـصـر.. لن أقـول نــسـتـنـسـخه ألن
ذلك سـيكلفـنا الكثـير ثم إننا ال نـضمن أن يكون
واصـفات.. بسـيطة.. نـستع ـستنسـخ بنفس ا ا

به لإلشراف على تنفيذ الفكرة.
ـسـرح - أكـيـد لن تـفـعـلـها - إذا لم تـفـعـلـها إدارة ا
فـإنـنى أدعو رئـيس الـهـيـئـة الفـنـان د أحـمـد نوار
لـدراسـة األمــر مع جـمـال يـاقــوت و«تـدبـيـسه» فى
اإلشـراف عـلـى تـنـفــيـذ الـفــكـرة.. ســتـقـول إن فى
ذلك قـتـالً جلـمـال.. ســيُـقــطع الـرجل نــفـسه فى
األقـاليم.. ال تـوجد مـشـكلـة إذا كان قـتله سـيؤدى
سرحية فى أقاليم مصر.. ال إلى ازدهار احلركة ا

بأس.. نقتله!

جتربة بسيطة وأثرها عظيم

عـروض مسرحية ال تتكلف شيئاً.. بدون ديكورات
ــــــواهب أو مـالبس أو حــــــتـى إكـــــســــــســــــوارات.. ا
ــســرح مــوجــود واإلدارة مــتــعــاونـة.. مــوجــودة.. ا
رئـيسـة اإلقلـيم حنـان شـلبى.. مـدير الـفرع مـاهر
جـرجس.. مـديرة الـقـصـر نـادية نـدا.. والـشـاطرة

تغزل برجل حمار.
شـــبــاب الــورش أصـــبح لــديـــهم أكــثـــر من عــشــرة
ـهرجـان.. نحـتاج عـروض جاهـزة للـمشـاركة فى ا
نــشـرة يــومـيـة وكــتـابـاً يــوثق الـتــجـربـة.. نــحـتـاج
مـلـصـقـات دعـائـيـة.. كـامـيـرات لـلـفـيـديـو وأخـرى
تخـصصة أحمد لـلفوتوغرافـيا.. مدير الـقصور ا
زرزور قــال: حتت أمـركم.. ثم لـم يـقـدم أى شىء..
ال بـأس يشيل الـليـلة جـمال ياقـوت أليس رئـيساً

للمهرجان.. شالها.
ـهـرجــان كـان مــهـرجــانـاً بـحـق وحـقـيـق.. جلـنـة ا
حتــــكــــيـم.. نــــدوات عــــقب الــــعــــروض.. مــــوائــــد
ـتـابـعـة الـفـعـالـيـات.. مـسـتـديـرة.. نـشـرة يـومـيــة 
كـامـيـرا فـيـديـو لـتـصـويـر لـقاءات مـع الـضـيوف..
والـعـروض نــفـسـهـا جــاءت مـفـرحــة وكـاشـفـة عن
طـاقات فـنـيـة هائـلـة لم تـكن فى حاجـة إال لـرائد

ثقة.. وكان ياقوت هو ذلك الرائد.
مــاذا يـــعـــنى هـــذا «الــرغـى» الــذى أراه زائـــداً عن
ـــدعـــو جــمـــال يــاقـــوت وجتـــربــته احلـــد حــول ا
احلـيـاتيـة والـفـنـيـة? يـعنى بـبـسـاطـة أنـنـا قادرون
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لـيس جـمـال ياقـوت شـخـصـاً عبـقـريـاً وال حـاجة..
مـيـزته الـوحـيـدة - إذا كـان فى ذلك أى مـيـزة - أنه

سرح.. يعمل فيه بروح الهواية. يحب ا
جـمــال يــاقـوت الــذى لـيـس عـبــقــريـاً وال حــاجـة
ـسرح.. تـوصل إلى صـيغـة عـبـقريـة لـلتـعـامل مع ا
ــضــطــهــد ــنــاضـل ا لـم يــعش فى دور الـــفــنــان ا
ــقــهى الــذى أســفل ويــجــلس فى بــيــته أو عــلى ا
ا الـبـيت - بيـته ال يـوجـد أسفـله مـقـهى أصال ور
تـكون هـذه مـشكـلـته الوحـيدة فـى احليـاة - ويضع
أل الـدنـيا يـده عـلى خـده مـنـتـظـراً الـفرج.. ولـم 
صـراخاً عن مـعانـاة فنـانى األقـاليم الـبعـيدين عن

الضوء والرعاية.
هــــذا اخملــــرج الـــذى ال تــــبــــدو عــــلـــيـه أى مالمح
لـلـعـبقـريـة لـديه زوجـة وأوالد يـحـتـاجـون طـعـاماً
سـرح - بالنسـبة للـهواة يعنى وشـراباً ومسكـناً.. وا
- ال يـــوفــر هــذه االحــتــيــاجــات.. أنــشــأ مــشــروعه
اخلـاص وجنح.. وبدالً من انـتظـار عائـد مادى من
ـشـروع هـو الـذى يـنـفق عـلى ـسـرح أصـبح هـذا ا ا

سرح. ا
هـنـاك كـثـيــرون - أكـيـد تـعـرفـهـم - يـتـعـامـلـون مع
ـثـلـون ومـخـرجون.. ـسـرح بـفلـوسـهم.. كـتـاب و ا
ــوهـبـة وجـدت قـبل جـمـال يـاقــوت لـيس مـنـهم.. ا
الـفـلوس.. وألنه شـاطـر دعمـهـا بـالدراسـة بـعد أن
حــصـل عــلى بــكــالــوريـوس جتــارة الــتــحق بــقــسم

: بورسعيد محمود ياس
سرح عرفت نوادى ا
منذ 80عاماً
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لوحات فاروق حسنى
 فى متحف هيستون األمريكى

متـحف هيسـتون لـلفن بـالواليات
ــتـــحـــدة األمــريـــكــيـــة كـــان عــلى ا
مــــوعـــد أول أمس «الــــســـبت» مع
افــتــتـــاح مــعــرض الـــفــنــان فــاروق
حسـنى الـذى يسـتمـر حتى األول

من سبتمبر القادم.
ــــعــــرض الــــذى يــــضم حــــوالى ا
30 لوحة تشكيلية أجنزها

ى خالل ــصـرى الــعـا الــفـنــان ا
ــــنــــقـــضـى يـــقــــام حتت الـــعــــام ا
عنـوان «طاقـة التـجريـد». حفل
االفـــتــتـــاح حــضــره الـــعــديــد من
الـــــــشــــــخــــــصـــــــيــــــات الــــــفـــــــنــــــيــــــة
ـــيــة وعــلى والــســيـــاســيــة الـــعــا
هـــامـــشه عـــقــد فـــاروق حـــســنى
لـــقـــاء مـع نـــقـــاد ومـــحـــبى الـــفن
الــتـــشــكــيــلـى حتــدث خالله عن
رحـلته الـفـنيـة ومـراحل التـطور

التى مرت بها جتربته.
ـعرض إلى أمـريكـا بدأت رحلـة ا

وأطـفـاالً وشــيـوخـاً خـرجت لــتـشـهـد
وقـــــــائـع هــــــذا الـــــــيـــــــوم الـــــــذى بــــــدأ
بـاستقبال الـضيوف بالـطبل البلدى
ـزمـار واخلـيـول الـراقـصـة مروراً وا
بـــــوضع حــــجـــــر األســــاس وانــــتــــهــــاء

باحلفل الفنى.
بـرنامج احلفل تـضمن إنشـاداً دينياً
ــعــهــد الــديـــنى بــالــقــريــة لــطـالب ا
وأغــــانى شــــعــــبـــيــــة قــــدمـــهــــا طالب
مــــــدرســـــــة احلـــــــجــــــر اإلعـــــــداديــــــة
ومـدرسـة كـوم احلـاصل اإلعـداديـة
وألعاباً شعبـية للبنات والبن وفى
الـــنــهـــايــة قــدم طالب مـــدرســة كــوم
ــسـرحى «حتت احلـاصل الــعـرض ا
ــــشـــرط» تــــألـــيـف ورشـــة الــــعـــمل ا
إشــراف عـــاشــور ســـويــطـى ديــكــور
أحــمـــد بــشــارة مــوســيـــقى شــعــبــان
عـــصـــفــــور إدارة مـــســـرحــــيـــة عـــلى
راقى وعــمــرو خــالــد وســاعــد فى
ــقــصـــود صــبــحى اإلخـــراج عــبـــد ا
ـــســيـــرى ومــحــمـــد عــبــد وأحــمــد ا
اجملـــــيـــــد إخـــــراج عـــــبـــــد الـــــعـــــزيــــز

محمود.
ــــشــــروع كـــمــــا يــــقـــول عــــنه وهــــذا ا
الــفــنــان د. أحــمــد نــوار يــســتــهــدف
ـرحـلـة اإلعـداديـة ويـشمل تالمـيذ ا
فـــــنــــون األدب مـن قــــصـــــة وشـــــعــــر
وفــنـــون تــشــكـــيــلــيـــة وأغــان وألــعــاب
شــــعــــبـــيــــة فــــضال عن احلــــكــــايـــات
واألمــثــال الــشــعـــبــيــة الــتى جــمــعــهــا
الـتالمـيـذ من أجـدادهم وجـيـرانهم
باإلضافة إلى اشتراكهم فى تأليف
عـــمل مــســـرحى يــعـــبــر عــنـــهم ويــتم

عرضه فى مسرح اجلرن.

كـوم احلـاصل قــريـة صـغـيــرة تـابـعـة
حملــافــظــة الــبــحــيــرة لــو لم تــعـرف
أنـها تـابـعـة لهـذه احملـافـظة لـظـننت
نــــفـــــسك فـى إحــــدى قـــــرى الــــريف

األوربى.
مـــــشـــــروع بـــــســـــيط جـــــعـل من هـــــذه
ــوذجـــاً لــلــقـــرى الــراقــيــة الــقـــريــة 
أهــالى الــقـريــة قـرروا أن يــحـافــظـوا
عـلـى الـبــيــئــة اتــفـقــوا جــمــيــعــاً عـلى
ذلك لن جتــد ورقـة أو حــتى عـقب
ـرات وأزقة سـيجـارة فى شـوارع و

الـــقــريـــة.. الــشـــوارع الــرئـــيــســـيــة 
رصـفها.. التـرعة التى كـانت تخترق
القـريـة من أولـهـا آلخـرهـا  ردمـها
ـــــشـى مـــــزروع وحتـــــويــــــلـــــهــــــا إلـى 
بالنـجيـلة واألشجـار.. حديقـة بطول
القريـة.. وفى التـقاطعـات الرئيـسية
ثـــــمـــــة مــــيـــــادين صـــــغــــيـــــرة مــــزيـــــنــــة
بــــــالـــــرســــــومـــــات والـــــورود.. وحــــــتى
الـــبـــيـــوت أخـــذت ســـمــــتـــًا بـــســـيـــطـــًا
وجـــمـــيًال بــــعـــيـــدًا عن الـــتـــشـــوهـــات

صرية. عتادة فى القرى ا ا
لـم يـــــكــــتـف األهــــالـى بـــــذلك فـــــقــــد
خـــصـــصــــوا قـــطـــعــــة أرض إلقـــامـــة
مركـز لـلشـباب ثـم منـعـوا التـدخ
ســـواء فى الـــبــيـــوت أو فى احملالت
الـتجاريـة.. من يدخن يـدفع غرامة
ـارسـة الــريـاضـة فى ويـحــرم من 

دة شهر. مركز الشباب 
جـديـد هـذه الـقـريـة وقـوع االخـتـيار
عــلـيــهـا لــتـكــون إحــدى الـقــرى الـتى
يـنفذ فيـها مشـروع «مسرح اجلرن»
الـذى تـتـبـنـاه هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة
ويـــــشـــــرف عــــلـــــيه اخملـــــرج أحـــــمــــد

إقـليم غرب ووسط الـدلتا وسـعيد
الــهــمـشــرى مــديــر الــفــرع الــثـقــافى
بــالــبـحــيــرة واخملــرج عــبــد الــعــزيـز
ـــــشــــرف الــــفــــنـى عــــلى مــــحــــمــــود ا
النـشـاط وعـدد كبـيـر من الـقـيادات
الــــشـــعـــبـــيـــة والـــتــــنـــفـــيـــذيـــة ورجـــال

. ثقف اإلعالم وا
اجلـــــمـــــيـل فى األمـــــر أن الـــــقـــــريـــــة
بـــأكـــمـــلــهـــا رجـــاالً ونـــســاء وشـــبـــابــاً

إسمـاعيل.. وقـام محـافظ البـحيرة
الـــلـــواء مـــحــمـــد شـــعـــراوى ورئـــيس
الهـيـئـة د. أحمـد نـوار بـوضع حـجر
ـــاضى ـــســـرح األســبـــوع ا أســـاس ا
فى حـــــضــــور عــــلـى شــــوقـى رئــــيس
ــالــيــة ــركـــزيــة لــلــشـــئــون ا اإلدارة ا
واإلدارية ود. أحمـد األبحر رئيس
ــــــركـــــــزيـــــــة لــــــلـــــــدراســــــات اإلدارة ا
والـــبـــحــوث وحـــنـــان شـــلــبـى رئــيس

 اللواء شعراوى ود. نوار يضعان حجر األساس

ــــــاضـى حــــــيث فـى فــــــبــــــرايـــــــر ا
أمضـى ثالثة شـهـور فى مـتحف
الـفن بـواليـة مـيـامى وكـتب عـنه
ـــتـــحــدة الـــنـــقـــاد فى الـــواليــات ا

واستقبل بحفاوة بالغة.
ومن بـ الـكـتـاب الذيـن تـنـاولوا
جتـــربــة فـــاروق حــســنى الـــنــاقــد
األمـــــــريــــــكـى الــــــشــــــهــــــيــــــر  «دان
كـامـيــرون» الـذى ذكـر أن فـاروق
حـــــســــــنى لــــــديه الـــــقــــــدرة عـــــلى
تــضـــمـــ أى نــوع من الـــبــيـــئــات

البصرية احمليطة..
وتــــعـــتــــبــــر الـــعــــفــــويـــة جــــزءاً من
اجلــاذبـيـة الــفـوريــة الـتى حتـظى
بـهــا لــوحــاته حـيـث إن الـلــمــسـة
اجلـريـئة لـفـرشاته يـعـززها وابل
ــرتـبــطـة بــهـا أو ـاءات ا مـن اإل
ــتـنــاثــرة بــبـســاطــة عـلـى سـطح ا
الـلوحة كـما لو كـانت نتاج حدث

عفوى. 
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